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Centre Ocupacional

Centre Cultural El Casino Centre Cultural El Casino

Centre Cultural El CasinoEspai de Creació Jove

Espai de Creació Jove

Taller audiovisual a càrrec de Cremant Muses,  en 
col·laboració amb l'Àrea de Persones Majors de l'Ajuntament 
de Quart de Poblet.

DISTINTOS, de Josevi García

POET FOR HIRE, de María Pérez-Cejuela

RENTA ANTIGUA, de Vicente Barella

VS SANTA, de Raúl Colomer i Aitor Herrero

LIGHTS OUT, de Duna Tàrrega

PEPITA, d'Alba Pascual

9 PASOS, de Marisa Crespo i Moisés Romera

SCRATCH, de David Valero

DESDE EL RECUERDO CON AMOR, d'Álvaro Orfila

DILLUNS 15 i DIMARTS 16

20:00

VI CINEMAJORS

PRESENTACIÓ DE QUARTMETRATGES 2018

DIJOUS 11 

19:00

PROGRAMA 1

SELECCIÓ OFICIAL. PROJECCIONS PÚBLIQUES

20:00

19:00

20:00 PROGRAMA 2

DIMECRES 17 

EL ESCARABAJO AL FINAL DE LA CALLE, de Joan Vives

CONSUELO DEMON SLAYER 3, de Joaquín Gil

UNO, de Javier Marco

ZERO, de David Macián

EL OLVIDO, de Xenia Grey

ÁMOME, de María Pulido i Alba Capilla

PORTEADORAS- LAS ESCLAVAS DEL SUR, d'Amparo Climent

HERIDAS CONTRA EL OLVIDO, de Raquel Agea

PORTUARIS, de José Ángel Montiel

EL VIATGE, d'Alberto Evangelio

JULIA Y MANUEL, d'Iñaki Sánchez

UN DOMINGO CUALQUIERA, de Sergio Miralles Reig

BIENVENIDO A CASA, de Miguel León Marcos Cambrils

MARHABA (HOLA), d'Emilio Martí López

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4

DIJOUS 18 

18:30 - 20:30

DILLUNS 15 

A càrrec de Judith Colell. Presenta Áurea Ortiz.

A càrrec de Chema García Ibarra.
Destinataris: joves majors de 16 anys interessats en la 
creació audivisual.                           

Amenitzat per L'Esglai Teatre.
Projecció d'una selecció de curts premiats en l'edició 2017:

18:30

DIMECRES 17 

MASTERCLASS: EL ROL DE LA MUJER EN 
EL CINE DEL SIGLO XXI

TALLER: DESGRANANDO 
EL CORTOMETRAJE



18:00
SAVIS DE L'HORTA, de David Segarra

LA BOMBA,  de Manu Pons

ROPA SUCIA, d'Iván Blanco i Daniel Jordán

PROGRAMA 5

DIVENDRES 19
Centre Cultural El Casino

CASA DE CULTURA

Plaça Valldecabres, 19

 

CENTRE CULTURAL EL CASINO

Plaça País Valencià, 7

ESPAI DE CREACIÓ JOVE

Carrer del Molí, 19

 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
ENRIC VALOR

Carrer  Reverendo Padre José Palacios, 2

 

COM ARRIBAR A QUART DE POBLET

Metro-València: Línies 3, 5 i 9

19:00
VENTO, de Juan Carlos Fita

INVISIBLE, de Paola Tejera

MARTA, de Lucía Forner

PROGRAMA 6

INFORMACIÓ

Versarà sobre la desigualtat de gènere en l'audiovisual.

Projecció de curts del Concurs de Curts amb Mòbil.
Organitzat per la Casa de la Dona.

Projecció dels següents curts sobre igualtat de gènere i 
col•loqui posterior a càrrec de Paqui Méndez, coordinadora 
del certamen Curts per la igualtat.

LA BODA

LIBRE DIRECTO

SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA

20:00 NIT TEMÀTICA

Enviar un correu electrònic a:

quartmetratges@quartdepoblet.org

Contacte: Paola Franco

La participació en la resta de les activitats és lliure 
i gratuïta, respectant l'aforament dels locals que 
les acullen.

INSCRIPCIÓ AL TALLER: 
DESGRANANDO EL CORTOMETRAJE

12:00

DISSABTE 20 
Biblioteca Pública Municipal Enric Valor

DISSABTE 20 

17:30 VI TROBADA DE CURTMETRATGISTES

A càrrec de l'Esglai Teatre. 

Lliurament dels premis del 30 Concurs de Guions i del 35 
Concurs de Curtmetratges. 

19:30 GALA DE CLOENDA QUARTMETRATGES 2018

Centre Cultural El Casino

CONTACONTES INFANTIL A CÀRREC DE 
LA COMPANYIA MOS TEATRE



Mai ens hem parat a pensar l'infern que pot suposar ser un endoll. 
Murphy, que ha estat un temps llarg en hibernació, està a punt 
d'experimentar-ho en els seus propis cables. Un pare solter, una 
reforma, un bebè… podria ser pitjor?

Lights out
Duna Tàrrega. 6’01’’ Animació

La Nit de Nadal, una xiqueta es troba sola en un immens apartament 
quan per fi rep l'esperada visita de Santa Claus, que arriba a sa casa 
amb el propòsit de complir la seua tasca anual: repartir regals. No 
obstant això, el regal que vol no és el que Santa li ha dut.

Vs Santa
Raúl Colomer i Aitor Herrero · 4’ · Animació

Manu i Sergi, els dos amb Síndrome de Down, decideixen emprendre 
una aventura per arribar al concert d'Alejandro Sanz a València, però el 
trajecte es truncarà només començar. Pel camí es creuaran amb 
Santiago i Leo, amb qui  compartiran molt més que un viatge.

Distintos
Josevi García · 20' · Ficció

Un poeta prostitueix el seu art per a guanyar-se la vida en un món 
fred i inhòspit.

Poet for hire
María Pérez-Cejuela · 5’09’’ · Ficció

Carme és una senyora major que viu atemorida, víctima 
d'assetjament immobiliari. És l'última dels inquilins que viu a un 
cèntric edifici de Barcelona sota el règim de renda antiga.

Renta Antigua
Vicente Barella · 15’59’’ · Ficció

Un documental que parla de Pepita, amb 88 anys estima la 
llibertat. Fa tai-txi, juga al parxís amb les seues amigues, balla. Però 
la llibertat la va descobrir per primera vegada fa només uns anys.

Pepita
Alba Pascual · 17’15’’ · Documental
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Un telèfon mòbil dins d’una bossa hermètica sona enmig la mar.

Uno
Javier Marco · 10’18’’ · Ficció

Consuelo Demon Slayer 3
Joaquín Gil · 10’50’’ · Ficció

Consuelo, una “senyora” major molt volguda al seu poble va al banc 
a arreplegar la pensió com fa cada mes. El que no sospita és que 
està en perill i res és el que sembla.

JM és un jove amb una discapacitat cognitiva lleu, que viu a un 
barri marginal. Una nit serà testimoni d’una brutal pallissa.

Scratch
David Valero · 18’ · Ficció

En una habitació plena de records, Lluís i Romà iniciaran un 
viatge on les paraules marcaran la fi de la seua història, 
convertint aquest viatge en l‘últim acte que mantindran junts.

Desde el recuerdo con amor
Álvaro Orfila · 15’ · Ficció

Amadeu és una bona persona. Viu a un tranquil poble de València i, des 
que va faltar la seua dona, es dedica en cos i ànima a cuidar del sogre 
invàlid el Sr. Agustí. Per aquest motiu, passa prou desapercebut entre la 
gent. Un bon dia Lolín, la filla de la peixatera, tindrà una premonició…

El escarabajo al final de la calle
Joan Vives · 19’ · Ficció

En un poble han deixat de consumir Coca-Cola des de fa tres setmanes.

Zero
David Macián · 8’ · Ficció

Els pescadors tornaren al port, la pesca ha sigut escassa. Al voltant 
de les 11 del matí, el mercat d’Alacant està ple de gent. Són 
instants previs al bombardeig. “El olvido” és un homenatge a les 
víctimes amb motiu de la commemoració del 80é aniversari.

El Olvido
Xenia Grey · 4’ · Animació

El pare de Saül està fart que el seu fill el desperte cada nit quan vol 
anar al bany. Aquesta nit li ensenyarà a ser un home.

9 Pasos
Marisa Crespo i Moisés Romera · 7’ · Ficció



Naia va a l'encontre del seu germà menut, del que no sap res des de 
fa més de tres anys. En el camí, amb cotxe compartit, els 
passatgers la confonen amb una terrorista àrab…

El viatge
Alberto Evangelio · 14’ · Ficció

Les portadores de la frontera espanyola o la normalitat del 
maltractament físic i psicològic a les dones, considerades mules de 
càrrega i esclaves del sud.

Porteadoras - Las esclavas del sur
Amparo Climent · 10’ · Documental

En un món confús i en crisi descobrim els últims savis allà on menys 
ho imaginàvem: entre els vells llauradors de l'horta valenciana.

Savis de l’horta
David Segarra · 12’55’’ · Documental

Un dia més, Joan esquiva el col•le i ix a trepitjar els carrers. Però 
hui no és un dia qualsevol: el vell boig ha mort, així que Joan i els 
seus amics no dubten a endinsar-se en sa casa. Allí trobaran una 
cosa insòlita: una bomba. 

La bomba
Manu Pons · 17’03’’ · Ficció

Durant la nit, la descàrrega d'un vaixell de transport de fusta procedent 
de Borneo altera el funcionament d'un port quan es descobreix que 
dins del celler hi ha alguna cosa viva. Un jove agent, Alan, haurà de 
solucionar la situació en un context de profunda crisi moral.

Portuaris
José Ángel Montiel · 19’ · Ficció

Anna és una jove plena d'inseguretats. Atrapada en el seu 
inconscient, desitja poder acceptar la seua pròpia identitat, però 
els seus complexos li impedeixen gaudir plenament de la vida. 

Ámome
María Pulido i Alba Capilla · 3’49’’· Animació

A Júlia li agraden els coloms i el sol. A Manel el que li agrada és 
escoltar les seues cançons preferides en la ràdio. El problema és 
que als coloms de Julia no els agrada les cançons de Manuel.

Julia y Manuel
Iñaki Sánchez · 10’48’’ · Ficció

Vaig trobar una sèrie de fotografies domèstiques tirades al fem. 
Estaven trencades per la meitat, estripades amb ràbia i dolor per la 
persona a qui pertanyien. Aquest és un intent per rescatar la vida 
d'una persona anònima que podria ser qualsevol de nosaltres.

Heridas contra el olvido
Raquel Agea · 6’ · Documental



Marta creu que la seua professió ideal seria la d'assassina en sèrie, i 
vol que Carles siga la primera víctima.

Marta
Lucía Forner · 15’26’’ · Ficció

José Vento González va ser un polifacètic artista que va explorar les arts 
plàstiques igual que la seua vida. La família i amics de Vento parlen en 
aquest documental de les seues inquietuds, del seu compromís amb la 
societat i del seu llegat. Ell va ser part de la seua pròpia obra. 

Vento
Juan Carlos Fita · 18’30’’ · Documental

Un dia la marca Network trau un nou producte, les B-Blue, unes ulleres 
de realitat augmentada que amenacen acabar amb la interacció humana 
física. Des d'aquell moment, Eva haurà de bregar amb l'assetjament 
publicitari i el sentir-se completament ignorada pel seu entorn.

Invisible
Paola Tejera · 6’25’’ · Animació

Una mirada des de la joventut cap a la joventut i les seues noves 
formes de relació dins i fora de la xarxa. És ací on Oliver -en la xarxa- 
coneix Carolina, el flirteig d'aquesta nit.

Ropa Sucia
Iván Blanco i Daniel Jordán · 17’ · Ficció
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