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El Gat Negre, un curmetratge elaborat per alumnes de l'IES,
seleccionat al Tercer Festival Internacional de Cinema Jove

Dilluns 10 de novembre de 2003
El curtmetratge El Gat Negre, realitzat per un grup de 6 alumnes de l'IES Castellar,
ha estat seleccionat en el Tercer Festival Internacional de Cinema Jove, que aquest
any se celebra a l'illa grega de Peloponeso. Aquest certamen compta amb 150
pel·lícules finalistes i l'acte de lliurament de premis es farà a principis del mes de
desembre. El Gat Negre és una adaptació de l'obra literària de l'escriptor Edgar
Allan Poe, elaborada, fa 2 anys, per un grup de 6 alumnes quan cursaven 3r i 4t
d'ESO. El curtmetratge, de 12 minuts de durada, ha rebut durant aquests 2 anys
diferents premis d'àmbit català i estatal, i en diverses ocasions han estat guardonats
amb el primer premi. "Per nosaltres ja és tot un premi. Estem molt satisfets
d'haver estat escollits entre les 150 pel·lícules a Grècia, perquè aquest festival
és molt reconegut tant a nivell europeu com mundial", ha explicat el professor
del crèdit d'audiovisual de l'IES, en el marc del qual ha estat elaborat aquest
curtmetratge, Albert Alfonso. La organització del Festival Internacional de Cinema
Jove ha convidat al professor i només a un alumne a passar una setmana Grècia, de
manera que l'IES està treballant per rebre una ajuda econòmica per tal que els 6
alumnes que han realitzat la pel·lícula, puguin viatjar a Peloponeso i, si és el cas,
recollir el premi el proper 13 de desembre. D'altra banda, alumnes de l'IES
continuen treballant aquest curs en nous projectes audiovisuals, en el marc de
l'assignatura de llengua catalana. Un dels projectes més interessants és la realització
d'un film sobre valors de l'olimpisme. Una pel·lícula que es portarà a terme gràcies
al patrocini de l'empresa Panasonic i del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, ja que l'IES Castellar ha estat seleccionat juntament amb 10 centres
catalans més per participar d'aquesta experiència cinematogràfica. En cas de ser
premiats, els alumnes castellarencs podran viatjar a Nova York i participar d'un
concurs audiovisual d'àmbit mundial, al mes de maig.
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