PROGRAMACIÓ

PROGRAMA SHORT PITCH
6 Juliol 2020 - Zoom

11:00 - Encontre: “Com financiar I vendre un curtmetratge. Venta de
drets i recerca de fons.”

JOSE LUIS MORENO MAICAS
Director adjunte d´Audiovisuals i Cinematografia a l´Institut Valencià de
Cultura
CELIA CIVERA
Productora Executiva de Ficció́ d'À Punt Mèdia
AGUSTÍ ARGELICH
Director Artístic FILMETS Badalona Film Festival
JOAN SALA
Managing Editor i Programador a Filmin

12:00h - Presentació Jurat.

12:10h - Pitch

“A cierta distancia”, Laura Pérez Gómez
“Cero”, Andrea Casaseca
“El amor amenazado”, Héctor Herce
“Punto de giro (Así empezó todo)”, Aihnoa Menéndez
“El bus de la cárcel”, Sandra Reina
“El porvenir”, Guillermo Alcalá-Santaella
“La temporada más fría”, Dani Toledo
“La tierra de nadie”, Mario Hernández
“Los abuelos”, Alberto Evangelio
“La Galaxia de MCKea” (Mamá, quiero ser Rapera) Fernando Pozo
“Space Frankie”, David Valero
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SECCIÓ OFICIAL
1 al 12 de juliol 2020 - Filmin
ACTO REFLEJO

Conchi es converteix sense voler en el
centre d'atenció per la seva estranya
conducta. Els seus actes són un reflex del
que succeïa.

Any: 2020
Director: Alfonso Díaz Sánchez-Archidona
Productora: Alfonso Díaz P.C.
Gènere: Dramedia
Duració: 14 minuts

CASA

Teresa, directora d'una immobiliària
bancària, pretén vendre a una parella un
de tants pisos buits que tenen en propietat,
sense ser conscient que els compradors
tenen una inesperada relació amb
l'immoble.

Any: 2019
Director: Alberto Evangelio
Productora: Beniwood
Gènere: Drama
Duració: 8 minuts
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R31

Any: 2020
Director: Alex Cuellar Y Rafa G. Sánchez
Productora: Beamos Producción
Gènere: Documental Drets Humans
Duració: 8 minuts

Guerra Civil Espanyola. Els avions de
combat sobrevolen el cel d'Alacant.
Sonen les sirenes i milers de ciutadans
busquen un lloc on estar a resguard
dels bombardejos. Aquest lloc només
pot estar sota la ciutat.

POZO

Un home desperta atordit en les
profunditats d'un pou. No recorda com ha
acabat allí. Sent Fred. Està fosc i amb
aigua pertot arreu. Tracta de pujar
escalant amb les mans nues, però totes
les seves temptatives acaben fent-li caure
de nou a l'aigua.

Any: 2020
Director: Diego Puertas
Productora: Eye Slice Pictures
Gènere: Horror Thriller
Duració: 9 minuts
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CANDELA

Any: 2020
Director: Marc Riba
Productora: I+G Stop Motion
Gènere: Animació
Duració: 12 minuts
Estrene

La senyora Candela passa els seus últims
dies en la decadent perifèria d'una gran
ciutat.

COLRUN

Un nen del Congo al costat del seu
company fuig de l'esfondrament d'una
mina. A l'altre costat del planeta el director
d'una companyia tecnològica plena una
sala presentant un nou dispositiu al món.

Any: 2020
Director: Jorge Sarria De Vicente
Gènere: Animació Drama
Duració: 5 minuts
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ECHOES

Echoes narra la història d'un deprimit
operari de fàbrica que sofreix un episodi de
dissociació.

Any: 2019
Director: Diana Acién Manzorro
Productora: Universitat Politècnica de
Valencia, Máster en Animació
Gènere: Animació Drama
Duració: 5 minuts

STAR ROCK

Un alienígena i la seva maltractada
mascota conviuen com poden en un llunyà
planeta, àrid i sec. Gràcies a les ones
sonores que produeix un artefacte activat
amb pedres precioses aconsegueixen que
brot l'escàs menjar entre la terra seca. La
visita d'un pirata intergalàctica disposat a
robar els minerals, i del seu petit robot,

que també sofreix terribles vexacions,
serà el detonant d'una peculiar història
d'amor entre les dues mascotes.
Any: 2020
Director: Raul Colomer, Aitor Herrero
Gènere: Animació
Duració: 5 minuts
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MALAKOOTI

Anahita és una cantant d'òpera iraniana. A
causa de la prohibició que existeix al país
per a ser cantant solista femenina, als 20
anys decideix abandonar el seu país per a
perseguir el seu somni. Així i
tot, Anahita no oblida les seves arrels i li

agradaria tornar a la seva terra i cantar per
al seu poble.
Any: 2019
Director: Javier Gómez Bello
Productora: Kino Lab Vienna
Gènere: Documental
Duració: 7 minuts

BIOGRAFÍA DEL CADÁVER DE UNA MUJER

Una dona víctima de tràfic. Assassinada a
tirs. Ens mira. Ens parla. Ens concerneix.

Any: 2020
Directora: Mabel Lozano
Productora: Mafalda Entertainment
Gènere: Documental Drama
Duració: 18 minuts
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TRIVIAL

Chicho i Macarena esperen, impacients,
l'arribada dels seus convidats. El Trivial ja
està preparat en la taula, i Paloma i Miguel
semblen ser els contrincants perfectes per
a una partida fàcil de guanyar.

Any: 2018
Director: Fran Menchón, Sandra Reina
Productora: Fitzcarraldo Films
Gènere: Comèdia
Duració: 14 minuts

GUIADVISOR

Després de no aconseguir el lloc en
l'agència de tours del poble, Tomás,
secundat per la seva germana, inicia un
nou camí creant la seva pròpia agència.
Després
d'unes
setmanes
poc
encoratjadores, rep la trucada d'una jove
parella que vol conèixer el poble.

Any: 2019
Director: Alvaro Ortega
Productora: Areoca Producciones
Gènere: Comèdia
Duració: 19 minuts
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SUC DE SINDRÍA

Bàrbara i Pol es van uns dies de vacances.
Envoltats de naturalesa i amics, busquen
passar-ho bé i alhora trobar un espai
tranquil per a gaudir de la seva intimitat.

Any: 2019
Director: Irene Moray
Productora: Distinto Films
Gènere: Drama
Duració: 22 minuts

BENIDORM 2017

Any: 2019
Director: Claudia Costafreda
Productora: ESCAC films
Gènere: Comèdia Drama
Duració: 22 minuts

Alerta a Benidorm. Les autoritats
desallotgen tota la ciutat per l'amenaça
d'un tsunami de gran intensitat.
Teresa, una dona que regenta un hotel
a primera línia de mar, es queda sola
com si res anés a passar.
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16 DE DECEMBRO

Dissabte. Cau la nit. La pilota es mou ràpid
d'un costat a un altre. Els cossos busquen
introduir-se en els buits que deixa la
defensa. Lucía, vint-i-cinc anys, surt
d'entrenar a handbol i buscarà al seu
germà amb moto sota les llums d'una
ciutat que creu conèixer.

Any: 2019
Director: Álvaro Gago
Productora: Ringo Media
Gènere: Drama
Duració: 15 minuts

ERA YO

María, una adolescent a un caràcter
irresistible, creu tenir el dret a fer el que
vulgui i quan vulgui. El que no sap és que,
a vegades en la vida, un també rep el que
dóna.

Any: 2019
Director: Andrea Casaseca
Productora: Bison Films
Gènere: Drama
Duració: 12 minuts
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OPERACIÓN RAE

Una nit, un peculiar grup d'operacions
especials assalta la Reial Acadèmia
Espanyola. Treballant en equip, hauran de
superar la seguretat i sorpreses que se'ls
presenten dins de l'edifici, fins a trobar un
objectiu de gran valor que la institució
guarda en secret entre els seus murs.

Any: 2020
Director: Borja Álvarez
Productora: Kabiria Films
Gènere: Comedia
Duració: 6 minuts

ESCENAS DE LA VIDA RADIOACTIVA

Aquest curt pertany a una sèrie: “Escenes
de la vida radioactiva” la primera sèrie
fotogràfica de la directora, començada en
2013. Es pretén treure d'escenes
totalment quotidianes, escenes amb
tints surreales, carregats de color, vitalitat
i ironia.

Any: 2019
Directora: María Moldes
Productora: María Moldes
Gènere: Vídeo Art
Durada: 2 minuts
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TU DÍA DE SUERTE

Ernesto surt de casa, té pressa. Li espera
la seva família. Crida a l'ascensor i en el
seu interior es troba amb un passatger
inesperat que li farà la vida impossible
durant el curt trajecte que compartiran.

Any: 2019
Director: Fele Martínez
Productora: Produccions OFF S.L.
Gènere: Comèdia
Durada: 14 minuts

LA TIERRA LLAMANDO A ANA

Un dia la vida t'aïlla del món. Sense previ
avís. És el que li va ocórrer a Ana. No més
discos ni més gires; no més escenaris.
Només la música, en el seu interior, i
Juan, el seu amor, la seva Terra. Tres
anys després, Ana comença a sentir-se
fort. Però avui no ha estat un bon dia.

Any: 2019
Director: Fernando Bonelli
Productora: Mayfield Pictures
Gènere: Comèdia / Drama
Durada: 20 minuts
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A NINGUNA PARTE

Miguel està aprenent a conduir amb el
seu pare. Un ritual de pas a l'home:
parlen de ties i comparteixen pitis donant
tornades pels quatre carrers que formen
el seu món. Després d'un incident, el seu
pare es va. En un món on els límits són
difusos, Miguel busca el seu camí

Any: 2020
Director: Manuel Manrique
Productora: Kabiria Films S.l.
Gènere: Drama
Durada: 19 minuts
Estrena

PIZZA

José reparteix pizzes a domicili. El seu
últim encàrrec és una margarida petita
que li portarà fins a Edu, un client una
miqueta peculiar. Aquest li farà una
petició aparentment innocent, on es
confrontaran dues maneres d'entendre la
relació client- proveïdor.

Any: 2019
Director: Aitor De Kintana Moraza,
Iñaki Rikarte Egidazu
Productora: Aitor De Kintana Moraza
Gènere: Comèdia
Durada: 9 minuts
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EL TRATAMIENTO

Una clínica ofereix tot el que sempre has
volgut a un mòdic preu.

Any: 2019
Director: Álvaro Carmona
Productora: Álvaro Carmona
Gènere: Comèdia
Durada: 9 minuts

CONFETI

Després de tres anys sense una cita
Andrea convenç al seu germà Toni per a
provar sort en Tinder. Al poc temps
aconsegueix fer “match” amb Maggie.
Tots dos acudeixen a la cita però hi ha
hagut una terrible confusió, cap dels dos
són els qui s'esperaven

Any: 2020
Director: Mila Luengo Sergi Miralles
Productora: Wicker Films
Gènere: Comèdia
Durada: 20 minutos
Estrena
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NUNCA TE DEJÉ SOLA

Any: 2019
Director: Mireia Noguera Canellas
Productora: Mammut
Gènere: Drama terror
Durada: 18 minuts

Claudia, una adolescent que sempre ha
sentit un estrany rebuig per la seva mare,
l'acompanya a netejar una antiga casa
familiar on solien estiuejar. Una vegada
allí, Claudia es troba amb els fantasmes
del seu passat.

ACTIVITATS
6 Juny i Juliol 2020

Encontres amb directors en instagram des de juliol
Col·loquis amb els creadors en zoom de l´1 al 12 de juliol
Taller doblatge per a joves en zoom prèvia inscripció web
Secció curtmetratges estudiants al nostre canal de youtube
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SECCIÓ ESTUDIANTS
1 al 12 de juliol 2020 - Youtube

ALTER EGO

vegada serà per la pèrdua
d'aquests? ....

Diana Died és una jove cantant
que viu amb la fama que sempre
havia somiat, però també amb el
control del seu manager, que
aprofita la seva posició de
persona influent per a
aconseguir el que vol. Diana,
farta, decideix revelar tots els
draps bruts en un programa de
televisió.

MUGAK
Paula Muga Ellacuría és una noia
bilbaïna que a l'abril de 2017 va
decidir tornar des d'Hong Kong
fins a Bilbao caminant sola,
sense agafar cap avió. En
comptes de fer un màster sobre
turisme sostenible va decidir
comprovar-lo per si mateixa,
aprenent sobre el canvi climàtic i
els drets humans amb els seus
propis ulls. Després de recórrer
+10.000 km i uns 18 països, a la fi
de 2017 Paula va arribar a Bilbao
sana i estàlvia. Però no tornava a
casa, perquè segons ella, la seva
llar és el món.

DE PUNT VERD
La història de dues persones en
tres capítols.
Encara que per mitjà parlo
d'altres coses, com el xandall o
les
Tres
Bessones.
Aquest curtmetratge està basat
en el que em va passar al
setembre quan em vaig anar de
viatge a Dublín i el que després
vaig fer.

NIGHT CAR
Un home condueix fins a una
casa on li espera Elena, el seu
amant. Ha mentit a la seva dona
per a poder passar amb ella un
cap de setmana sols. Durant el
viatge, el seu entorn es gira en
contra seva, per a fer-li veure que
el que fa està malament. No pot
fiar-se del que veuen els seus
ulls. Que és real? Que aquesta al
seu cap.

MARIA
Història
d'una
malalta
d'Alzheimer que percep una
realitat distorsionada i canviant a
través dels seus records, o tal
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