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HOLA! HELLO!

ENTRADES TICKETS

Una edició més, Mecal ha preparat una minuciosa programació amb 
els millors curtmetratges tant de l’escena nacional com internacional. 
Enguany hem preparat una programació amb els millors curtmetratges 
del panorama actual, seleccionats d’entre els 4.500 rebuts, provinents 
de 110 països: una selecció de més de 350 curtmetratges distribuïts 
en 4 seccions oficials a competició - Internacional, Obliqua, Animació i 
Documental - i en nombroses seccions paral·leles temàtiques. A banda 
de, com ja és habitual a Mecal Pro, un programa farcit d’activitats 
paral·leles que acaba de completar la programació d’aquesta edició.

Comptem amb dos tipus d’entrades: l’abonament i l’entrada de dia. 
L’abonament del festival dóna accés a totes les sessions i conferències 
del festival, EXCEPTUANT els workshops i les masterclass d’animació. 
Es pot comprar de manera anticipada a www.billetto.es o bé directament 
a la taquilla de l’Institut français, del MACBA i del Pati Manning un cop ha 
començat el festival.
L’entrada de dia dóna accés a totes les sessions i conferències del dia en 
què s’adquireixi, EXCEPTE els workshops i les masterclass d’animació. 
Es podrà adquirir el mateix dia a la taquilla de l’Institut français, del 
MACBA i del Pati Manning.
Ni l’abonament ni l’entrada de dia donen accés directe a les sessions: 
cal, prèviament, retirar una entrada individual a la taquilla dels espais per 
a cadascuna de les sessions a les que es desitgi assistir. En el cas de 
l’abonament, per ser de caràcter unipersonal, caldrà presentar el DNI.
Les entrades per assistir als workshops s’adquiriran per separat a www.
billetto.es i les entrades per les masterclass d’animació s’adquiriran 
per Zoom. Atenció  perquè algunes activitats, com la Jornada sobre 
estratègies de comunicació utilitzant les xarxes socials en l’àmbit 
audiovisual, els one-to-ones, l’script doctoring o els coachings de 
pitching i crowdfunding són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia 
a: mercado@mecalbcn.org

Condicions de l’abonament gratuït per a estudiants de cinema:
• Abonament disponible per a estudiants de cinema, en qualsevol dels 

seus àmbits (direcció, producció, muntatge, interpretació).
• És requisit indispensable estar matriculat aquest curs acadèmic (2021-

2022) en una universitat o escola vinculada a un àmbit del cinema.
• Per recollir l’abonament caldrà presentar la matrícula de la universitat 

o escola i el DNI.
• A la matrícula han de constar-hi els estudis que es realitzen.

Preinscripció aquí: rrpp@mecalbcn.org

Entrada de dia: 6 €
Abonament a taquilla: 25 €
Catàleg: 5 €
Entrada per a estudiants de cinema: Gratuïta
Entrada per a majors de 60 anys: Gratuïta
Entrada per a personal docent: Gratuïta  
Dia social: Immigració, Go Green i Womart (10/04 Pati Manning): Entrada gratuïta
Workshops i masterclasses d’animació: 10 €

Més informació a:
www.mecalbcn.org

 mecalbcn
 @mecalbcn
 @mecalfestival #mecal2022

Amb l’app de Mecal (powered by @Dribba & MiscBCN) estaràs al dia de totes les 
nostres activitats. Disponible per a iOS i Android.

Once again Mecal has prepared a thorough programme with the 
best short films from the national and international scenes. This time 
we have prepared a programme that gathers the latest and highest 
quality works from the international scene, selected from more than 
4.500 submissions and received from 110 countries all over the world: a 
selection of more than 350 short films distributed in 4 official competitions 
- International, Oblique, Animation and Documentary - and several 
thematic programmes. As it has become customary at Mecal Pro, we’ll 
also feature a programme full of activities and events to round up this 
edition’s final lineup.

There are two types of tickets available: Festival Passes and Daily 
Passes. Festival Passes allow entry to all sessions and conferences of 
the festival, except for workshops and animation masterclasses. It can 
be purchased in advance at www.billetto.es and at the box office in 
Institut français, MACBA and Pati Manning once the festival has begun.
Daily Passes allow entry to all sessions and conferences of the festival 
during one day, except for workshops.They can only be purchased the 
same day at Institut français’s, MACBA’s and Pati Manning’s box office.
Neither the Festival passes nor the Daily Pass give direct access to the 
sessions: you must collect in advance a ticket for each of the sessions 
you wish to attend. Regarding the festival pass, it will be necessary to 
present the ID card as it is of a one persone nature.
Tickets for workshops must be purchased separately at www.billetto.
es and the animation masterclass tickets must be purchased via 
Zoom. Warning: some activities, like the conferences on innovative 
communication strategies for films using social media, one-to-ones, 
script doctoring or the coachings on pitching and crowdfunding are 
free, but previous registration is required at mercado@mecalbcn.org.

Conditions of Free Festival Pass for film students:
• Festival Pass available for free for film students, whatever their field 

(directing, production, editing, acting).
• The Festival Pass owner must be enrolled at a university or school 

linked with some aspect of cinema for the current academic year 
(2021-2022).

• In order to collect the Festival Pass, a registration document from a 
school or university as well as personal identification must be presented.

• Details of studies undertaken must be included in the identification 
document.

Pre-registration here: rrpp@mecalbcn.org

Daily Pass: 6 €
Festival Pass at the box office: 25 €
Catalogue: 5 €
Ticket for film students: Free
Ticket for elders than 60: Free
Ticket for teachers: Free
Social day: Immigration, Go Green and Womart (10/04 at Pati Manning): Free entry
Workshops and animation masterclasses: 10 €

More Information at:
www.mecalbcn.org

 mecalbcn
 @mecalbcn
 @mecalfestival #mecal2022

Download Mecal’s app (powered by @Dribba & MiscBCN) to stay up-to-date with 
all of our events. Available for iOS and Android.
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ANIMACIÓ / ANIMATION
Competició / Competition

Animació (6 sessions)
Aquesta secció recull una àmplia programació de la producció destacada en l’àmbit de l’animació a nivell 
mundial. Hi trobem des de pel·lícules elaborades amb tècniques tradicionals com d’altres més innovadores. 
La diversitat dels temes tractats donen compte de les infinites possibilitats d’aquest gènere.
Animation (6 sessions)
This section gathers a wide selection of the most outstanding productions within the field of animation on 
a worldwide scale. Here we will find from films made with traditional techniques to more innovative ones. 
Furthermore, the great diversity of topics and issues treated here perfectly support the idea that this genre 
has endless possibilities.

Trash Anim
Una selecció de curtmetratges d’animació que es caracteritzen per un esperit irreverent, macarra i 
transgressor.
Trash Anim
A selection of animated short films, characterized by its irreverent, rebel and transgressive spirit.

Animació Obliqua (2 sessions)
La secció Obliqua de Mecal aglutina aquelles obres que, sense arribar a ser totalment experimentals, sí se 
surten del camí habitual, de la línia recta... per sortir-se per la diagonal. Aquesta secció funciona com una 
extensió de la Competició Obliqua, amb la particularitat que totes les obres són d’animació i també optarà 
al Gran Premi Obliqua Mecal 2022.
Oblique Animation (2 sessions)
Mecal’s Oblique section brings together those films that, while not entirely experimental, do not follow the 
regular path, the straight line... but rather follow a divergent road. This section is an extension of the Oblique 
Competition, with the particularity that all of the works are animation films and will also be up for the Mecal 
2022 Oblique Grand Prize.

Seccions paral·leles / Parallel sections
Documental Animat
El documental animat pren cada vegada més importància: l’animació dota d’una especial força la no-ficció, 
ja que constitueix un excel·lent vehicle per narrar fets que d’altra manera no seria possible narrar. Ja sigui 
il·lustrant testimonis parlats, o recreant èpoques passades, resulta un nou format refrescant i innovador dins 
el camp del documental.
Animated Documentary
The genre of animated documentary keeps getting stronger: animation endows non-fiction with a special 
force as it constitutes an excellent vehicle to narrate facts that otherwise would not be possible to narrate. 
From ilustrating spoken testimonies to recreating past eras, it is a new, refreshing, and innovative format in 
the increasingly fertile field of documentaries.
Infantil / Escoles d’educació especial (2 sessions)
Amb aquestes sessions, els més menuts descobriran, mitjançant una variada selecció, un format amb un 
llenguatge molt atractiu per al públic infantil, capaç d’explicar històries que els agraden i amb les quals es 
poden adquirir nous coneixements de la forma més divertida.
Children Session / Special education schools (2 sessions)
In this session, kids will discover through a wide selection, a format making use of language attractive to 
young audiences. This genre uses likeable stories to promote the acquisition of new knowledge in a fun way.

Activitats paral·leles / Parallel activities

Taller d’animació per a professors amb Mario 
Torrecillas
Mario Torrecillas explicarà què és el projecte 
audiovisual i educatiu PDA, “Petits Dibuixos Animats” 
que, a través de tallers de cinema i d’animació, 
ensenya com crear curtmetratges col·lectius i 
fomenta la creativitat i la reflexió dels nens a través 
de la música i l’animació. Transmetrà les bases de 
les tècniques que s’han utilitzat durant la trajectòria 
del projecte, perquè es puguin posar en pràctica 
a dins de les aules, utilitzant dispositius mòbils i 
tauletes, a l’abast del professor i l’alumnat.

Workshop: Animation for teachers with Mario 
Torrecillas
Mario Torrecillas will tell us about the audiovisual and 
educational project PDA, “Petits Dibuixos Animats”, 
which, throughout film and animation workshops, 
fosters collective reflection and creativity of children 
through music and animation. He will transmit the 
foundations of the techniques used in the project, so 
they can be put into practice in the classrooms, using 
mobile devices and tablets, available to teachers 
and students.
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ANIMACIÓ / ANIMATION
Plançó: Concurs de peces d’animació d’escoles 
catalanes
Mecal organitza el concurs de peces d’animació 
on participen estudiants d’universitats i escoles 
d’animació catalanes. Es projectaran les peces 
finalistes i el públic assistent votarà al curtmetratge 
guanyador. Posteriorment, tindrà lloc una trobada 
networking entre estudiants i professionals de 
l’animació. El premi pel guanyador/a serà una 
acreditació d’estudiant per a al mercat MIFA, Marché 
International du Film d’Animation d’Annecy.

Plançó: Catalan Animation Schools Contest
Mecal, organizes an animation contest aimed at 
students from Catalan universities and animation 
schools. Finalist works will be screened and the 
public will choose the winner. After the screening, 
there will be a networking meeting between the 
students and animation professionals. The winner 
prize will be a student pass for MIFA market, Marché 
International du Film d’Animation d’Annecy.

Masterclass Arcane amb Sergi 
Brosa (per confirmar)
Sergi Brosa, il·lustrador, senior concept artist i 
director d’art amb gairebé 10 anys d’experiència 
en el sector, compartirà amb els assistents la seva 
feina fent disseny de personatges per a Arcane, la 
primera sèrie d’animació basada en l’univers del 
videojoc League of Legends produïda per Netflix.
Masterclass Arcane with Sergi Brosa (to be 
confirmed)
Sergi Brosa, illustrator, senior concept artist and 
art director with almost 10 years of experience in 
the sector, will share with the audience his work 
designing characters for Arcane, the first animated 
series based on the universe of the video game 
League of Legends produced by Netflix.

Retrospectiva de Bonobostudio
Bonobostudio és una prestigiosa productora 
i distribuïdora croata de cinema d’animació i 
experimental fundada el 2008 per Vanja Andrijevic. 
Els seus curtmetratges han estat una presència 
constant al llarg de les nostres edicions. En aquesta 
retrospectiva podrem gaudir d’una selecció d’obres 
d’animació realitzades amb una gran varietat de 
tècniques i multipremiades al voltant del món.

Bonobostudio retrospective
Bonobostudio is a prestigious Croatian animation 
and experimental film production and distribution 
company founded in 2008 by Vanja Andrijevic.
Their short films have been a constant presence 
throughout our editions. In this retrospective, we will 
be able to enjoy a selection of animation works made 
with a wide variety of techniques and multi-awarded 
around the world.

Making Of Other Half per Lina 
Kalcheva
Lina Kalcheva és la directora de Other Half, 
curtmetratge d’animació estrenat a la secció 
Cinéfondation del Festival de Cannes amb un exitós 
recorregut per festivals, i guanyador del Premi 
Anima’t del Festival de Sitges. Kalcheva explicarà 
quin va ser el procés creatiu d’aquesta obra, que 
participa a la Competició d’Animació d’enguany. 
Making Of Other Half by Lina Kalcheva
Lina Kalcheva is the director of Other Half, an 
animated short film which premiered in Cannes’ 
Cinéfondation selection and has screened in multiple 
film festivals since, notably winning the Anima’t 
Award at Sitges Film Festival. Kalcheva will explain 
the creative process of this work, which is selected 
in this year’s Animation Competition.
 
Making Of Umbrellas per Álvaro Robles

Álvaro Robles, coguionista i codirector d’Umbrellas, 
nominat al Goya al millor curtmetratge d’animació, 
desgranarà tots els aspectes (idea original, guió, art, 
desenvolupament, finançament...) de l’escriptura i 
direcció de la pel·lícula, des del pitch inicial fins a 
culminar en la nominació als premis de l’Acadèmia.

Making Of Umbrellas by Álvaro Robles
Álvaro Robles, co-writer and co-director of 
Umbrellas, nominated for a Goya for Best Animated 
Short Film, will describe all aspects (original idea, 
script, art, development, financing...) of the writing 
and directing of the film, from the initial pitch to its 
nomination for the Spanish Academy Awards.

Retrospectiva de Sacrebleu

Fundada el 1999 per Ron Dyens, Sacrebleu 
Productions va començar a produir curtmetratges 
al 2001. Des de llavors, han produït més de 90 
pel·lícules que han estat seleccionades en més de 
2000 festivals francesos i estrangers tan prestigiosos 
com Cannes, Venècia, Sundance, Clermont, així 
com Stuttgart, Brest, Hiroshima, etc.
En aquesta retrospectiva recuperarem algunes de 
les perles del seu catàleg per al públic de Barcelona.

Sacrebleu retrospective
Founded in 1999 by Ron Dyens, Sacrebleu 
Productions began producing short films in 
2001. Since then, more than 90 films have been 
produced and selected in over 2000 French and 
foreign festivals as prestigious as Cannes, Venice, 
Sundance, Clermont-Ferrand, as well as Stuttgart, 
Brest, Hiroshima, etc.
In this retrospective, we will recover some pearls of 
his catalog for the Barcelona public.

Masterclass de stop motion amb 
Sergio Lara
Sergio Lara, animador internacional especialitzat 
en stop motion i participant en projectes com 
l’Isle of Dogs de Wes Anderson, Anomalisa de 
Charlie Kaufman i Clay Kids de Javier Tostado, ens 
endinsarà en el món del stop motion a través de la 
seva trajectòria.

Stop motion masterclass with Sergio Lara 
Sergio Lara, international animator specializing 
in stop motion and participant in projects such as 
Wes Anderson’s Isle of Dogs, Charlie Kaufman’s 
Anomalisa and Javier Tostado’s Clay Kids, will take 
us into the world of stop motion through his career.

Coaching de pitching per a projectes d’animació
Cada vegada més, el pitch s’imposa com a tècnica 
de presentació de projectes audiovisuals per 
l’obtenció de finançament i l’accés a productores, 
canals i plataformes de vídeo sota demanda, i no 
és fàcil saber com fer-ho breu i interessant. Aquesta 
activitat neix de la voluntat de donar suport als 
creadors perquè dominin amb facilitat les tècniques 
comunicatives claus per presentar i fer atractiu un 
projecte en un pitch.

Pitching for animation projects coaching
Increasingly, pitching has imposed itself as a 
technique to present audiovisual projects to obtain 
funding and to access production companies, 
broadcasters, and video-on-demand platforms, 
and it is not easy to know how to make it brief 
and interesting. The main goal of this activity is to 
help creators easily master key communication 
techniques to present and make a project attractive 
during a pitch.

Realitat Virtual
Durant la setmana d’animació hi haurà un racó de 
RV, on els assistents podran experimentar amb 
ulleres de realitat virtual els últims projectes de 
diferents ONG.
Virtual Reality
During the animation week there will be a VR corner, 
where attendees will be able to watch the last projects 
of several NGOs using virtual reality glasses.
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FICCIÓ / FICTION
Competició / Competition

Internacional (7 sessions)
Una selecció internacional de curtmetratges de ficció que pretén il·lustrar la gran diversitat argumental, 
estètica i de gènere de la producció actual a escala mundial en aquest format.
International (7 sessions)
An international selection of short fiction films intended to illustrate the diversity of plots, aesthetical features 
and genres in the current worldwide production in short format.

Obliqua (3 sessions)
La innovació i la llibertat de creació que permet el curtmetratge queden reflectides en aquesta secció. Aquí 
s’hi presenten les obres en format curt més arriscades, originals i creatives, tant pel que fa l’àmbit narratiu 
com al format.
Oblique (3 sessions)
The innovation and creative freedom of the short film format is reflected in this section. Here you will find the 
riskiest most original and creative works both on a narrative and format level.

Seccions paral·leles / Parallel sections

Públic Jove
Els joves tindran la possibilitat d’assistir a 
projeccions amb curtmetratges dissenyats 
per a ells. Amb temàtiques que apel·len a les 
seves inquietuds i preferències de narració 
audiovisual, obrim un camí de possibilitats 
entre gènere i públic en una simbiosi mútua.

Young Audiences
Teenagers will have the chance to attend 
screenings of short films designed for them. 
Using formal themes and discourses they can 
both enjoy and relate to, we open a path of 
possibilities between genre and audience in a 
mutual symbiosis.

Sci-Fi
Aquest gènere engloba una infinitat 
d’emocionants aventures de ciència-ficció que 
mai ens deixen de sorprendre.
Naus espacials, societats distòpiques, 
increibles avenços tecnològics ... Hem fet una 
selecció de curts on res és impossible, tot pot 
començar amb la pregunta: què passaria si...?

Sci-Fi
This genre includes a huge number of exciting 
adventures of science fiction that will always 
surprise us.
Spacecrafts, dystopian societies and impressive 
advances in technology... We have collected 
short films where nothing is impossible. All can 
start with this question: What if...?

Terror
En aquesta secció, els protagonistes són els 
zombis, el gore, el suspens, el terror psicològic, 
la sang...

Horror
In this section the stars are zombies, gore, 
suspense, psychological terror, blood...

Go green
Mecal sempre reserva un espai de la seva 
programació a causes socials i, si hi ha 
un problema que afecta a la totalitat de 
la població, és la salut del planeta. Amb 
aquesta reivindicativa sessió volem contribuir 
a la causa i oferir un aparador on denunciar 
problemàtiques com la dels plàstics o els 
evidents efectes del canvi climàtic, celebrar 
solucions imaginatives nascudes arreu del món 
i així animar a adoptar actituds respectuoses 
amb el medi ambient a través del cinema.

Go green
Mecal always reserves a slot of its programming 
for social causes and if there is a problem that 
affects the totality of the population, it is the 
planet’s health. With this activist session we 
want to contribute to the cause and offer a 
window to report problems like that of plastic 
or the obvious effects of climate change, 
celebrate imaginative solutions being thought 
up and implemented around the world, and thus 
encourage the adoption of environment-friendly 
attitudes through cinema.

Comèdia
Tres sessions compostes íntegrament per 
petites històries pensades per a fer-vos riure 
o, si més no, robar-vos uns somriures. Amb 
personatges i situacions hilarants, i humor 
per a tots els gustos: refinat, barroer, irònic, 
histriònic, negre, universal.

Comedy
Three programmes entirely composed of short 
stories designed to make you laugh or, at least, 
steal you a smile. With hilarious characters and 
situations, and humour for every taste: refined, 
crude, ironic, histrionic, black, universal…

LGTBIQ+
Mecal es pronuncia a favor de les llibertats, 
la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, 
i reserva un espai de la seva programació 
al col·lectiu LGTBIQ+. Una selecció de 6 
curtmetratges, amb procedència de diversos 
punts del continent i contextos socials, que 
combina la reivindicació i la denuncia amb 
humor i molt orgull.

LGTBIQ+
Mecal stands up for freedoms, equality and 
sexual and gender diversity, so it reserves a slot 
in its programme for the LGTBIQ+ collective. 
A selection of 6 short films, from various parts 
of the continent and social contexts, which 
combine activism and denunciation with 
humour and a lot of pride.
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FICCIÓ / FICTION
Talents catalans
La secció de Talents Catalans recull el millor de 
la producció actual en format curt a Catalunya. 
Una aposta ferma per donar visibilitat a la 
cinematografia nacional en el marc d’un 
festival de prestigi.

Catalan Talents
The Catalan Talents section will showcase 
a selection of the best productions in short 
films from Catalonia. is a strong commitment 
to providing visibility for national films in the 
context of a prestigious festival.

Immigració
La crisi dels refugiats segueix, malauradament 
en plena activitat. Viatges cap a una vida 
millor acaben convertits en veritables malsons, 
sense cap mena de garantia de futur. El què 
moltes vegades és invisibilitat, però, són els 
problemes posteriors: la integració, la dificultat 
de l’idioma i la nostàlgia. Aquesta secció 
recull un seguit d’històries d’arreu del món 
explicades des de tota mena de perspectives, 
sense oblidar mai la vessant més humana.

Immigration
The refugees crisis is, unfortunately, still a hot 
topic. Journeys toward a better life end up 
turning into real-life nightmares without any 
guarantees for the future. What is often invisible 
are the subsequent problems: integration, 
difficulty with language and nostalgia. This 
section contains a series of stories from all over 
the world that are told from all perspectives 
and don’t neglect the more human side.

Curtmetratges eròtics
El sexe ha gaudit d’una posició desacatada 
dins la història del cinema que ha ofert relats 
que van des del sexe més càndid fins les 
desviacions més depravades.

Erotic shorts films
Sex has enjoyed a prominent place in the 
history of cinema, offering stories ranging from 
the most candid sex to perverted deviations.

Talents espanyols
Les obres de producció espanyola disposen 
d’un apartat especial per a mostrar els 
curtmetratges més destacats de l’últim any.

Spanish Talents
Spanish productions have a special section 
showcasing the best works of the year.

Womart
Womart és una secció que ens acompanya 
des de fa més de deu anys, i està dedicada 
íntegrament a l’univers femení, en totes les 
seves manifestacions i perspectives.

Womart
Womart is a session we’ve carried with us for 
over ten years, and it’s entirely dedicated to 
the feminine world, in all of its manifestations 
and perspectives.

Mundo rural
Les històries d’aquest programa especial 
mostren la bellesa i la duresa de la vida al 
camp. Els protagonistes són pastors, grangers, 
agricultors; els escenaris, la granja, el bosc, 
el riu. La banda sonora: el soroll dels tractors, 
el cant dels ocells, el silenci. Un estil de vida 
marcat pel pas de les estacions, el treball 
manual i la vida en comunitat. Una selecció de 
ficcions i documentals en curt per deixar enrere 
els fums i el bullici de la ciutat.

Rural world
The stories in this special programme show 
the beauty and the harshness of life in the 
countryside. The protagonists are shepherds, 
farmers; the scenery, the farm, the forest, the 
river. The soundtrack: the noise of the tractors, 
the song of the birds, the silence. A lifestyle 
shaped by the passing of the seasons, manual 
labour and life in community. A selection of short 
fictions and documentaries to leave behind the 
smoke and the bustle of the city.

Festinet
Des de 2019, Mecal forma part de Festinet, una 
xarxa de festivals de curtmetratges europeus 
que vol reivindicar el paper dels certàmens 
en la promoció del cinema europeu. De 
manera anual, cada festival membre nomina 
una pel·lícula nacional per representar-lo. En 
aquesta sessió es podrà gaudir del programa 
amb totes les nominades de l’últim any, que 
també es podrà veure a la resta de festivals 
de la xarxa.
Festinet
Since 2019, Mecal has been a member of 
Festinet, a network of European short film 
festivals that aims to promote the role of film 
events in the promotion of European cinema. 
Every year, each festival nominates a national 
film to represent them. In this session you will 
be able to enjoy the programme with all this 
year’s nominees, which will also be shown in 
the rest of the festivals on the network.

La cara fosca del turisme
El turisme de masses s’ha convertit en una 
de les principals activitats d’oci de la classe 
mitjana, creixent exponencialment des dels 
anys 70/80. Malgrat la seva imatge idíl·lica com 
a mercaderia de consum i reconeixement social 
a la qual tots aspirem i de les seves promeses 
de creació d’ocupació i retorn econòmic, té 
una enorme contrapartida: precarietat laboral, 
destrucció del medi ambient, exclusió social, 
colonització cultural... Aquesta col·lecció de 
curtmetratges llançarà llum sobre la cara fosca 
del turisme, oferint l’oportunitat de debatre 
temes com la gentrificació, els drets humans, 
la sostenibilitat i el capitalisme.

The dark side of tourism
Mass tourism has become one of the main 
leisure activities for the middle class, growing 
exponentially since the 70’s/80’s. Despite its 
idyllic image as a commodity of consumption 
and social recognition to which we all aspire 
and its promises of job creation and economic 
return, there is a massive downside to it: 
job insecurity, environmental destruction, 
social exclusion, cultural colonization… This 
collection of short films will shine a light on 
the dark side of tourism, offering a chance to 
discuss topics such as gentrification, human 
rights, sustainability and capitalism.
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Mercat Internacional del Curtmetratge

El Mercat Internacional del Curtmetratge té l’objectiu 
de crear nexes entre el talent i el finançament, 
creant un espai que faciliti la trobada entre creadors 
locals i compradors, distribuïdors, plataformes VOD 
i festivals internacionals. En el marc del mercat hi 
haurà les sessions de one-to-one, organitzades 
en col·laboració amb Catalan Films & TV, on els 
assistents es podran reunir presencialment amb 
professionals afins. Només els professionals 
acreditats podran participar-hi, i tindran accés a una 
biblioteca audiovisual amb tots els curtmetratges del 
festival.

International Short Film Market
The International Short Film Market aims to build 
bridges between financing and talent, by providing 
a space for local creators, buyers, distributors, VOD 
platforms and international festivals. The one-to-one 
meetings, organized in collaboration with Catalan 
Films & TV, will take place as part of the market 
allowing the attendees to personally meet with 
professionals.
Only accredited professionals can participate, and 
will have access to an audiovisual library with all the 
festival short films.

Escoles de cinema de Barcelona
Els estudiants de les escoles de cinema de Barcelona 
tindran l’oportunitat de competir en aquesta secció, 
on es projectarà el millor curtmetratge de cadascuna 
i es lliurarà un premi atorgat pel del públic assistent.

Barcelona Film Schools
The students of the Barcelona Film Schools will have 
the chance to compete in this section where the best 
short film of each school will be screened; and then 
a winner will be awarded by the audience.

Coaching de pitching de curtmetratges
Aquesta activitat neix de la voluntat de donar suport 
a creadors, per tal que dominin amb més facilitat 
les tècniques comunicatives clau per presentar i fer 
atractiu un projecte en un pitch. Per això, comptarem 
amb professionals del sector que assessoraran els 
assistents: una productora, un distribuïdor, una 
advocada especialista i un comprador.
Coaching on pitching for short films
This activity stems from the will to support artists, 
so that they can master the key communication 
techniques to present and make their project 
appealing for a pitch presentation. In order to do 
this, we will have professionals who will be advising 
attendees: a producer, a distributor, a specialized 
lawyer and a buyer.

Coaching de crowdfunding 
Verkami
El micromecenatge és un mètode en alça i una bona 
alternativa per trobar part o la totalitat del finançament 
d’un projecte cinematogràfic. En aquest taller, 
un dels cofundadors de Verkami donarà pautes, 
consells, idees: en resum, assessorament per a què 
es pugui realitzar una campanya de crowdfunding 
exitosa a través d’una cita de 20-30 min.

Crowdfunding coaching by Verkami
Crowdfunding is a new method and an alternative 
used to finance all or part of a cinematographic 
project. One of the cofounders of Verkami, will give 
guidelines, tips, ideas: in short, advice on how to 
make a more successful crowdfunding campaign, 
through an appointment of 20-30 min.

Jornada sobre estratègies de comunicació 
utilitzant les xarxes socials en l’àmbit audiovisual
Les noves tecnologies i l’aparició d’internet van 
revolucionar el món de la publicitat, i el sector 
audiovisual no és una excepció. En aquesta jornada, 
dirigida a productors i creadors del món del cinema, 
es tractaran temes com la importància del màrqueting 
digital, la gestió de comunitats online, les campanyes 
amb prescriptors... enfocades a la promoció de 
pel·lícules. En definitiva, parlarem sobre nous mitjans 
i noves maneres de comunicar obres audiovisuals. 
Flamingo Comunicación és una agència 
especialitzada en oferir solucions estratègiques 
i creatives pel sector audiovisual, especialitzada 
en mitjans digitals i projectes culturals. Han portat 
l’estratègia online de pel·lícules com El agente topo, 
La hija de un ladrón, Madre o Las Niñas. La jornada 
tindrà 3 parts: en una primera part, explicaran 
com promocionar una pel·lícula a través de les 
xarxes socials i altres mitjans digitals; a  la segona, 
analitzaran alguns dels seus casos d’èxit i, finalment, 
parlaran sobre accions de màrqueting alternatiu com 
a part de l’estratègia de promoció d’un film.
Conferences on innovative communication 
strategies for films using social media
New technologies and the emergence of the internet 
have revolutionised the world of advertising and the 
audiovisual sector is no exception. This conference, 
aimed at producers and creators from the world of 
film, will cover topics such as the importance of digital 
marketing, the management of online communities, 
campaigns with prescribers... focused on film 
promotion. In short, we will talk about new media and 
new ways of communicating audiovisual works.
Flamingo Comunicación is an agency specialised 
in offering strategic and creative solutions for the 
audiovisual sector, specialising in digital media and 
cultural projects. They have managed the online 
strategy of films such as El agente topo, La hija de un 
ladrón, Madre and Las Niñas. In the first conference, 
they will explain how to promote a film through social 
networks and other digital media. In the second part, 
they will share some of their success stories and lastly 
they will discuss alternative marketing actions as part 
of a film’s promotion strategy.

Conferència sobre distribució 
internacional enfocada al mercat americà
Serge Abiaad, distribuïdor i director general de 
la distribuïdora canadenca La Distributrice, farà 
una masterclass sobre distribució internacional de 
curtmetratges enfocada al mercat/circuit de festivals 
americà.
La Distributrice de Films distribueix i representa tant 
curtmetratges com llargmetratges canadencs. En els 
seus 10 anys de trajectòria, ha portat les pel·lícules 
del seu catàleg als festivals més destacats del món, 
així com a televisions, plataformes i cinemes.
Conference on international distribution with a 
focus on the american market
Serge Abiaad, distributor and CEO of the Canadian 
distribution company La Distributrice, will give a 
masterclass on international short film distribution 
with a focus on the American festival circuit/market.
La Distributrice de Films distributes and represents 
both Canadian shorts and features. In its 10-year 
history, it has brought the films in its catalogue to 
the world’s leading festivals, as well as to television 
stations, platforms and cinemas.

Taller Alma de guió d’humor amb 
Tomàs Fuentes
El sindicat de guionistes Alma ofereix un taller exprés 
per abordar les claus a l’hora d’escriure comèdia. La 
sessió serà impartida per Tomàs Fuentes, guionista 
i còmic que ha escrit per a professionals com Berto 
Romero, David Broncano, Ana Morgade, Silvia Abril, 
Raul Cimas, i sobretot, Andreu Buenafuente, per qui 
ha realitzat més de mil monòlegs. També ha dirigit 
el programa Roast Battle (Comedy Central) i és el 
programador del CruÏlla Comedy, l’esdeveniment de 
stand up més gran del país. Actualment, copresenta 
el pòdcast La Ruina i de tant en tant puja a l’escenari 
a explicar acudits.
Alma Workshop for comedy scripts by Tomàs 
Fuentes
The screenwriters’ union Alma is offering an express 
workshop on the keys to writing comedy. The session 
will be given by Tomàs Fuentes, scriptwriter and 
comedian who has written for professionals such 
as Berto Romero, David Broncano, Ana Morgade, 
Silvia Abril, Raul Cimas and, especially, Andreu 
Buenafuente, for whom he has written more than a 
thousand monologues. He has also directed the Roast 
Battle show (Comedy Central) and is the programmer 
of Cruïlla Comedy, the biggest stand up event in the 
country. He currently co-hosts the podcast La Ruina 
and occasionally takes the stage to tell jokes.

Script Doctoring: Assessoria del guió de 
curtmetratge
Un guió amb una bona estructura és clau per 
desenvolupar un curtmetratge de ficció exitós. Quines 
són les fortaleses i debilitats de la teva estructura? 
Com s’aconsegueix una història amb ritme? Com es 
detecten els diàlegs prescindibles? Els cineastes 
dels projectes de curtmetratge en fase de guió 
seleccionats seran assessorats per una script doctor. 
L’activitat serà a càrrec de Zebina Guerra.
Script Doctoring: Short film script assessment
A script with a good structure is key to developing a 
successful short fiction film. What are the strengths 
and weaknesses of your structure? How do you get a 
story with a rhythm? How do you detect dispensable 
dialogue? The selected filmmakers of short film 
projects in the script phase will be advised by a script 
doctor. The activitie will be held by Zebina Guerra.

FICCIÓ / FICTION
Activitats paral·leles / Parallel activities
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DOCUMENTAL / DOCUMENTARY
Competició / Competition

Documental (5 sessions)
El gènere documental en format curt és un dels gèneres més ignorats als festivals cinematogràfics, malgrat 
que es troba en un moment de gran vitalitat i de fort creixement. 
Documentary (5 sessions)
The short-form documentary is one of the most ignored genres in film festivals even though it finds itself in 
a period of great vitality and strong growth.

Activitats paral·leles / Parallel activities

Retrospectiva i trobada amb Corina 
Schwingruber Ilic
Corina Schwingruber Ilic és una guardonada 
directora de curtmetratges documentals. El seu últim 
curtmetratge All Inclusive (2018) va ser seleccionat 
en més de 240 festivals, com Venècia, Toronto i 
Sundance, i va rebre nombrosos premis en festivals. 
Compartirà amb el públic el seu procés creatiu: d’on 
sorgeixen les idees per a les seves pel·lícules, com 
desenvolupa i transforma una idea en una pel·lícula 
o com estableix la seva relació amb els subjectes 
dels seus documentals.

Retrospective and meeting with Corina 
Schwingruber Ilic
Corina Schwingruber Ilic is an award-winning 
short documentary filmmaker. Her latest short All 
Inclusive (2018) was selected at over 240 festivals 
such as Venice, Toronto and Sundance and was 
honoured with a lot of festival awards. She will share 
with the audience her creative process: where the 
ideas for her films come from, how she develops 
and transforms an idea into a film or how she 
establishes her relationship with the subjects of her 
documentaries.

  
El poder de la veu: Com millorar el teu documental 
amb una bona veu en off amb Sarah Davidson

Què fa que una veu en off sigui bona i com pot 
marcar la diferència al teu documental? Analitzarem 
com la veu pot ajudar o entorpir els documentals. 
La Sarah t’ajudarà a seleccionar la veu correcta i 
treure’n el màxim profit tenint en compte: el casting, 
la tecnologia, la preparació i la gravació. Organitzat 
en col·laboració amb el Barcelona Documentary 
Club  (www.bcndoclub.com).
The power of the voice: How to make your 
documentary even better with a great voice over 
by Sarah Davidson
What makes a good voice over and what difference 
does a voice over make to your film? We will examine 
how the voice can help or hinder documentaries. 
Sarah will help you to select the right voice and tell 
you how to get the best out of your voice over by 
examining: casting, technology, preparation and 
the recording. Organized in collaboration with The 
Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.
com). 

Complir i sobreviure organitzant una producció 
internacional amb Davina Breillet
Com enviar equips per diversos països i recuperar-
los vius i contents? Com complir amb les exigències 
de 1 director(a), 3 productores, 5 cadenes i 8 
beques sense tornar-se boig? Com organitzar una 
postproducció amb rushes en 8 llengües originals, 
3 versions d’idiomes i 2 duracions sense perdre 
el nord? Hi ha trucs imprescindibles i altres que 
poden ajudar, Davina Breillet us ensenyarà els 
seus! Organitzat en col·laboració amb el Barcelona 
Documentary Club  (www.bcndoclub.com).
How to survive an international production? by 
Davina Breillet
Have you ever wondered how to send a team to 
different countries and get them back happy and 
alive? Or maybe you have thought of how to deal 
with 1 director, 3 producers, 5 tv channels and 8 
scholarships without losing your mind. How about 
organizing a post production with dailies in 8 original 
languages, 3 language versions and 2 durations 
without losing your way? Well if this seems a heavy 
duty, Davina Breillet can show you her key tips! 
Organized in collaboration with The Barcelona 
Documentary Club (www.bcndoclub.com).

The Barcelona Documentary Club
Es tracta d’una trobada informal de creatius i 
professionals del documental que té lloc cada mes. 
El seu objectiu és esdevenir un punt de reunió de 
professionals amb les mateixes inquietuds i visió 
internacional. Aquest abril tindrà lloc en el marc 
del Mecal i tindrà un caràcter obert, d’assistència 
sense necessitat d’inscripció prèvia. Tindrà lloc a 
FX Animation. Organitzat en col·laboració amb el 
Barcelona Documentary Club  (www.bcndoclub.
com).

The Barcelona Documentary Club
It’s an informal gathering of creatives and 
documentary professionals that takes place every 
month. Its objective is to become a meeting point for 
professionals who share the same motivations and 
international vision. This April, it will take place in the 
context of Mecal and will be open-ended, no prior 
registration required. It will take place at FX Animation. 
Organized in collaboration with The Barcelona 
Documentary Club (www.bcndoclub.com).

Cerca i ús d’arxius per documental amb Lisa 
Berger
Comptar amb l’assessorament d’un/a documentalista 
des del desenvolupament d’un projecte és molt 
important per saber on localitzar el millor material pel 
mínim cost i temps, assegurant-se de tenir tots els drets 
necessaris per a no tenir reclamacions després de 
l’emissió. Organitzat en col·laboració amb el Barcelona 
Documentary Club  (www.bcndoclub.com).

Search and use of archival footage for 
documentaries by Lisa Berger
Having the advice of an archive producer from the 
development stage of a project is very important 
in order to find the best material with the least cost 
and time, while making sure that you have all the 
necessary rights so as not to receive complaints 
after the broadcast.  Organized in collaboration with 
The Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.
com).

Coaching de pitching per a projectes de 
documental
Aquesta activitat té com a objectiu apropar el pitch als 
creadors de documental, que seran assessorats per 
Stephanie von Lukowicz, cofundadora i productora 
de LUKIMEDIA i Pitch-Trainer i moderadora amb 15 
anys d’experiència, qui els ajudarà a perfeccionar 
les seves capacitats comunicatives, fer atractius 
els seus projectes i poder-los presentar de forma 
reeixida. 
Coaching on pitching for documentary projects
This activity aims to bring the pitch closer to 
documentary creators, who will be advised by 
Stephanie von Lukowicz, cofounder and producer at 
LUKIMEDIA and a Pitch-Trainer and moderator for 
the past 15 years, to improve their communication 
skills and learn the necessary concepts to make their 
projects attractive and present them successfully.



10

ESPAIS I RESTAURANTS /
VENUES AND RESTAURANTS

1_Chaka Khan
C/ de l’Hospital, 104
Telf. 934 61 56 69

Chaka Khan Gastro bar és una experiència única 
situada en el multicultural barri del Raval. Gaudiràs 
d’un viatge gastronòmic al voltant del món: plats des 
de Mèxic fins a Tailàndia. A més, cocteleria prèmium 
amb DJ sessions els dijous i dissabtes.
Chaka és la planta principal que serveix d’entrada 
al local i dona la benvinguda al visitant. En el pis 
superior es troba el restaurant Khan. Un ambient 
relaxat i íntim on els comensals prenen posició al 
voltant de la sòlida barra que envolta la cuina oberta 
de la sala.

At Chaka Khan Gastro bar you will have a unique 
experience in the multicultural neighborhood of 
Raval. You have the chance to enjoy a gastronomic 
journey around the world: dishes from Mexico to 
Thailand. In addition, it also offers premium cocktails 
with DJ sessions on Thursdays and Saturdays.
Chaka is the main floor that is the entrance to the 
place and welcomes the visitor. On the upper floor 
we find the Khan restaurant. The atmosphere is 
relaxed and intimate and diners take their place 
around the main bar that surrounds the open kitchen 
of the dining room. 

2_Sal Mar
Pg. Marítim de la Barceloneta s/n
Telf. 932 24 07 07

Sal Mar és la darrera incorporació a la família Ca 
la Nuri. Ubicat a la platja de la Barceloneta i amb 
una terrassa d’ensomni sobre la sorra, hi trobaràs 
l’habitual gastronomia mediterrània de Ca la Nuri, 
com les tapes o els arrossos, però també incorpora 
receptes amb un toc de fusió i un caràcter més 
jove i cosmopolita. Un equip proper que et convida 
a gaudir d’un àpat en bona companyia i de la 
desconnexió de les llargues sobretaules vora el mar.

Sal Mar is the latest addition to the Ca la Nuri family. 
Located on Barceloneta beach and with a dreamy 
terrace on the sand, you will find the usual Ca la Nuri 
Mediterranean gastronomy, such as tapas or paellas, 
but also recipes with a touch of fusion and with a 
younger and cosmopolitan spirit. A friendly team that 
invites you to enjoy a meal in good company and to 
disconnect with long tabletalks by the sea.

6_Xiroi Ca la Nuri
Pg. Marítim de la Nova Icària, 38 
Telf. 932 21 35 58

Xiroi Ca la Nuri és la versió més informal de Ca la 
Nuri. La seva àmplia terrassa davant del mar farà 
que desconnectis i gaudeixis d’un bon break entre 
setmana o d’uns còctels vora el mar. Un espai on 
passar-ho bé a qualsevol hora del dia i on gaudir 
d’una àmplia oferta de tapes, platets i arrossos 
perquè facis l’àpat a la teva mida. 

Xiroi Ca la Nuri is the more informal version of Ca la 
Nuri. Its large terrace facing the sea will make you 
disconnect and enjoy a good break during the week 
or some cocktails by the sea. A space where you 
can have fun at any time of the day and where you 
can enjoy a wide range of tapas, dishes and paellas 
so that you can tailor your meal.

3_Mercer Restaurant
C/ dels Lledó, 7
Telf. 933 10 74 80

Situat a l’interior del Mercer Barcelona 5*GL al cor 
del Barri Gòtic, el Mercer Restaurant és un dels 
tresors amagats de l’hotel i de la ciutat. Un espai 
veritablement singular, envoltat de la història de 
l’antiga Barcino, on arquitectura i disseny es donen 
la mà amb la cuina del xef Xavier Lahuerta: una 
gastronomia refinada i equilibrada amb ànima 
mediterrània.  restaurante@mercerbarcelona.com

Located in the 5-star Mercer Barcelona, the Mercer 
Restaurant is one of the hotel and the city’s hidden 
treasures. A truly unique space in the heart of the 
Gothic Quarter, surrounded by the ancient Barcino 
history, in which architecture and design go hand 
in hand with chef Xavier Lahuerta cuisine: a refined 
and balanced gastronomy with a Mediterranean 
soul.  restaurante@mercerbarcelona.com

5_Ferrum
C/ Còrsega, 400
Telf. 934 57 76 10

Veritable cuina mediterrània, amb productes frescos, 
d’acurada presentació, servida amb especial atenció 
i un preu assequible. El local és molt acollidor, amb 
vida pròpia i una agradable terrassa. Ofereix un menú 
de dilluns a divendres al migdia de 14.50€, a més de 
la carta i una oferta de vins interessant. Idoni per a la 
celebració d’esdeveniments, que es complementen 
amb la cocteleria “Aigua del Carmen”.

Truly Mediterranean cuisine, with fresh products, 
carefully presented and lovingly served at affordable 
prices. The restaurant is welcoming, with a life of its 
own and a pleasant terrace. It has a set lunchtime 
menu from Monday to Friday for €14.50, as well as 
an à la carte menu and an interesting selection of 
wines. It is ideal for celebrating events, which can 
be rounded off at the cocktail lounge “Aigua del 
Carmen”.

4_El Foro
C/ de la Princesa, 53
Telf. 933 10 10 20

Un punt de trobada entre la gastronomía, l’art i la 
cultura desde 1998. El Foro, restaurant familiar argentí 
amb un toc català al Born, Barcelona. El seu aspecte 
de bistrôt, l’ambientació i la decoració formen part 
del seu encant. Son especialistes en carns gourmet, 
madurades premium i arrossos fumats. Tenen plats 
mediterranis i vegetarians, ademés d’un menú del 
dia boníssim. Però el que el fa especial per sobre de 
tot és la seva oferta i la relació qualitat-preu.

A meeting point between gastronomy, art and culture 
since 1998. El Foro, an Argentine family restaurant 
with a Catalan touch in El Born, Barcelona. El Foro has 
the appearance of a French bistro and the ambiance 
and decor are part of its charm. They specialize 
in gourmet meats, premium dry-aged steak and 
smoked and classic paella, also they have a very 
good menu of the day. They have Mediterranean 
and vegetarian dishes, but what makes it is its menu 
and the quality-price ratio.
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Localització / Location

A
Institut français

Carrer de Moià, 8
08006 - Barcelona

B
Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA)

Plaça dels Àngels, 1
08001 - Barcelona

C
 Pati Manning

Carrer de Montalegre, 7
08001 - Barcelona

D
 LUV

Carrer de Salvá, 27
08004 - Barcelona 

E
FX Animation

Carrer de Pujades, 112,                   
08005 - Barcelona

7_En Ville
C/ del Dr. Dou, 14
Telf. 933 02 84 67

Fa vuit anys, un grup d’amics va crear l’En Ville. Els 
fills d’un dels socis són celíacs, i arrel de la dificultat 
que això suposava, va sorgir una sensibilitat cap 
al col·lectiu que va guiar els passos del restaurant. 
Aquest projecte treballa per una execució impecable: 
després de diverses obres d’adequació, avui és 
un espai 100% lliure de gluten. En Ville ofereix una 
carta variada amb matèria prima d’alta qualitat on 
destaquen les tapes i les carns i peixos frescos. Es 
combina la cuina tradicional francesa i catalana amb 
una elaboració creativa i original.

Eight years ago, a group of friends created En Ville. 
The children of one of the partners are celiacs, 
and due to the difficulty that this meant, sensitivity 
arose among the group that guided the steps of the 
restaurant. This project works toward an impeccable 
execution: after several modifications, today it is 
a 100% gluten free space. En Ville offers a varied 
menu with high quality raw materials, where fresh 
tapas, meat and fish stand out. Traditional French 
and Catalan cuisines are combined with creative 
and original elaboration.

8_Camino Bites
C/ de Roger de Llúria, 24
Telf. 931 53 56 53

A Camino Bites creiem en què cadascú hauria 
de poder gaudir del menjar sense trobar-se cap 
limitació.
La filosofia del nostre restaurant informal es basa en 
dos pilars fonamentals: creació de sabors exquisits 
i cura del medi ambient. Utilitzem ingredients de 
proximitat per als nostres plats i els cuinem de 
manera minimalista per mantenir el màxim gust.

At Camino Bites we believe that everyone should be 
able to go out and enjoy a great meal without any 
limitations.
The philosophy of our informal restaurant is based 
on two fundamental pillars: creation of outstanding 
dishes and care for the environment. Our ingredients 
are sourced locally and thanks to our way of cooking 
we ensure that they maintain the original taste and 
benefits.

9_The Greenhouse
C/ de Bergara, 8
Telf. 934 63 61 16

The Greenhouse és un oasi tranquil i silvestre al 
bell mig de Barcelona. Parlem d’un espai lluminós i 
mediterrani que ofereix menú de migdia amb el punt 
just de sofisticació i una atmosfera idíl·lica.
La proposta gastronòmica de The Greenhouse 
reivindica les verdures de temporada, les carns de 
proximitat, els peixos portats diàriament de la llotja 
i les postres 100% artesanes. Hi destaca també la 
meticulosa selecció de vins, molts d’ells ecològics i 
procedents de petits cellers que treballen el raïm de 
manera artesanal. Estem segurs que menjar a The 
Greenhouse es convertirà en tota una experiència 
que t’alegraràs d’haver conegut.

The Greenhouse is a plant-filled oasis of calm right in 
the heart of Barcelona. It is a bright Mediterranean-
style space serving a lunch menu with just the right 
degree of sophistication and an idyllic atmosphere.

The food on offer at The Greenhouse gives centre 
stage to seasonal vegetables, locally sourced meat, 
fish brought daily from the fish market and 100% 
home-made desserts. The meticulously chosen 
range of wines also stands out, many of which are 
organic and come from small wineries where grapes 
are grown and wine produced in the traditional way.
We are sure that a meal at The Greenhouse will turn 
into a great experience that you will be delighted to 
have enjoyed.



DOCUMENTAL Abril
07 DIJOUS

PATI MANNING
16:30h | Auditori
Festinet
18:00h | Auditori
Món rural
19:30h | Auditori
La cara fosca del turisme

FX ANIMATION
18:00h | FX Animation
Masterclass: Cerca i ús d’arxius per 
documental amb Lisa Berger
19:00h | FX Animation
Trobada The Barcelona Documentary 
Club

09 DISSABTE

PATI MANNING
17:00h | Auditori
Taller Alma: Guió per comèdia amb 
Tomàs Fuentes

MACBA
18:00h | Auditori
Retrospectiva i trobada amb Corina 
Schwingruber Ilic
20:00h | Auditori
Competició Documental 3
21:30h | Auditori
Competició Documental 4

NIGHTLIFE - LUV BAR
23:00h | DJ per confirmar

08 DIVENDRES

PATI MANNING
16:30h | Aula
Coaching de pitching per documentals
18:00h | Auditori
Masterclass: Complir i sobreviure 
organitzant una producció  
internacional amb Davina Breillet
19:00h | Auditori
Masterclass: El poder de la veu. Com 
millorar el teu documental amb una 
gran veu en off amb Sarah Davidson

MACBA
18:30h | Auditori
LQTBIQ+
20:00h | Auditori
Competició Documental 1
21:30h | Auditori
Competició Documental 2

10 DIUMENGE

PATI MANNING
16:00h | Auditori
Immigració
17:30h | Auditori
Go Green
19:00h | Auditori
Womart

MACBA
15:30h | Auditori
Terror 1
17:00h | Auditori
Sci-Fi 1
18:30h | Auditori
Comèdia 1
20:00h | Auditori
Terror 2
21:30h | Auditori
Curtmetratges eròtics

11 DILLUNS

MACBA
18:30h | Auditori
Comèdia 2
20:00h | Auditori 
Comèdia 3
21:30h | Auditori 
Competició Documental 5

ANIMACIÓ Març
24 DIJOUS

ONLINE
10:00h   
Infantil 1: Escoles d’infantil i primària
11:00h  
Infantil 2 Escoles d’educació especial 
16:00h 
Making Of Other Half per Lina Kalcheva
18:00h  
Masterclass Arcane amb Sergi Brosa 
(per confirmar)
INSTITUT FRANÇAIS
20:00h | Auditori
Competició Animació 1
21:30h | Auditori 
Competició Animació 2

26 DISSABTE

INSTITUT FRANÇAIS
11:00h | Aula 
Taller d’animació per a professors amb 
Mario Torrecillas
17:00h | Auditori
Documental Animat 
18:30h | Auditori
Retrospectiva de Sacrebleu
20:00h | Auditori 
Competició Animació 4
21:30h | Auditori
Trash Anim

NIGHTLIFE - LUV BAR
23:00h | DJ per confirmar

25 DIVENDRES

ONLINE
11:00h 
Masterclass de stop motion amb Sergio 
Lara
16:00h
Making Of Umbrellas per Álvaro Robles

INSTITUT FRANÇAIS
11:00h | Aula 
Coaching de pitching per a projectes 
d’animació
18:00h | Auditori 
Plançó: Concurs d’animació d’escoles 
catalanes
20:00h | Auditori 
Competició Animació 3
21:30h | Auditori
Competició Animació Obliqua 1

27 DIUMENGE

INSTITUT FRANÇAIS
17:00h | Auditori
Retrospectiva de Bonobostudio
18:30h | Auditori 
Competició Animació Obliqua 2
20:00h | Auditori 
Competició Animació 5
21:30h | Auditori 
Competició Animació 6

FICCIÓ Març / Abril
31 DIJOUS

ONLINE
10:00h | Online
Públic jove: Escoles de secundària i 
batxillerat

FX ANIMATION
11:00h | FX Animation 
Jornada sobre estratègies de 
comunicació utilitzant les xarxes 
socials en l’àmbit audiovisual

INSTITUT FRANÇAIS
10:00h | Aula
Coaching de crowdfunding amb 
Verkami
16:00h | Aula
Conferència sobre distribució 
internacional al mercat americà
18:00h | Auditori
Escoles de cinema de Barcelona
20:00h | Auditori
Competició Internacional 1
21:30h | Auditori
Competició Obliqua 1

01 DIVENDRES

INSTITUT FRANÇAIS
10:00h | Aula
Coaching de pitching de curtmetratges
16:00h | Aula
Script Doctoring: Assessoria del guió 
de curtmetratge
18:30h | Auditori
Competició Obliqua 2
20:00h | Auditori
Competició Internacional 2
21:30h | Auditori
Competició Internacional 3

02 DISSABTE

INSTITUT FRANÇAIS
11:00h | Aula
Mercat Internacional del Curtmetratge: 
reunions one-to-one
17:00h | Auditori
Talents catalans
18:30h | Auditori
Talents espanyols
20:00h | Auditori
Competició Internacional 4
21:30h | Auditori
Competició Internacional 5

NIGHTLIFE - LUV BAR
23:00h | DJ per confirmar

03 DIUMENGE

INSTITUT FRANÇAIS
18:30h | Auditori
Competició Obliqua 3
20:00h | Auditori
Competició Internacional 6
21:30h | Auditori
Competició Internacional 7


