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Madrid-Estocolmo _ Antonio Ledesma i Carmen Kaltchev. 20’ Ficció
Nit a Madrid, les mirades d'Eva i Maria es creuen.

Leyenda dorada _ Chema García i Ion de Sosa. 11’ Ficció
És un dia qualsevol d'estiu a la piscina de Montánchez, a Càceres. En les 
altures, la Verge de la Consolació del Castell manté el seu ull vigilant.

Orgánico _ Jaume Quiles. 7’ Ficció
Ella és ecològica, sostenible... i una dona rural.

Casa _Alberto Evangelio. 9’ Ficció
Teresa, directora d'una immobiliària bancària, pretén vendre a una parella un 
dels tants pisos buits que tenen en propietat sense ser conscient que els 
compradors tenen una inesperada relació amb l'immoble.

Confeti _ Mila Luengo i Sergi Miralles. 20’ Ficció
Tres anys sense tindre una cita, ha arribat el moment en què Toni prove sort 
a Tinder. Què pot eixir malament? Confeti és una història de xicotetes menti-
des i meravelloses confusions.

 

Los perros ladran _ Sergio Serrano. 8’ Ficció
No és vosté l'única a la que li agrada eixir al balcó per veure com plou i per 
sentir lladrar als gossos. Ahir la vaig veure allí amb el seu paraigua roig i la 
vaig reconéixer.

 

Cuando una puerta se cierra... _ Juanjosé Company. 13’ Documental
La situació originada pel confinament a causa del covid-19 ens ha privat de la 
llibertat de poder eixir al carrer quan vulguem, per precaució, clar. Malgrat 
això, sempre podem buscar un xicotet alleujament dins les nostres cases. 

 

My Funny Quarantine _ Guillermo Alcalá-Santaella. 9’ Documental
Un retrat íntim i proper d'alguns dels moments que viu una jove alacantina 
durant el període de quarantena. Més enllà de la dificultat que aquesta situació 
suposa per a moltes famílies, la jove tracta de mostrar la part bona de les coses.

 

Oyendo águilas _ Marco Lledó. 8’ Documental
A través de les imatges i els sons registrats durant 5 anys, Oyendo águilas 
reflexiona sobre el procés creatiu del llargmetratge The invocation of Enver 
Simaku, primera producció espanyola filmada a Albània.

Centre Cultural El Casino

divendres 23 d'octubre

PROGRAMA 5

SELECCIÓ OFICIAL. PROJECCIONS PÚBLIQUES

18:00
NIT TEMÀTICA - CECILIA BARTOLOMÉ
Premi a la seua trajectòria

20:00
PROGRAMA 619:00

Centre Cultural El Casino

dijous 22 d'octubre

PROGRAMA 3 PROGRAMA 420:00
SELECCIÓ OFICIAL. PROJECCIONS PÚBLIQUES

19:00

Centre Cultural El Casino

divendres 16 d'octubre

PRESENTACIÓ OFICIAL DEL FESTIVAL
ACTUACIÓ DE L'HUMORISTA JESÚS MANZANO
PROJECCIÓ DELS SEGÜENTS CURTS
PREMIATS EN L'EDICIÓ 2019

20:00

“Makun (no llores): Dibujos en un C.I.E.”, D'emilio Martí Lópe
Primer premi al millor curtmetratge 2019
“Cocodrilo”, de Jorge Yudice. Premi del públic 2019

Casa de Cultura

dissabte 17 d'octubre

CONTACONTES INFANTIL
“CUÉNTAME UNA PELI”
COMPANYIA MOS TEATRE

12:00

Donat l'aforament limitat del local, cal reservar la
invitació per telèfon a la Casa de Cultura fins el divendres
16 d'octubre: 961 547 597. Els xiquets/tes aniran 
acompanyats només per una persona adulta.

Centre Cultural El Casino

dissabte 17 d'octubre

SESSIÓ ESPECIAL LUCÍA ALEMANY19:30
Projecció de “La inocencia” (2019)
i el curtmetratge “14 anys i un dia” (2015). 
Presentació i col·loqui a càrrec de Las Entendidas.

Centre Cultural El Casino

diumenge 18 d'octubre

SESSIÓ CURTMETRATGES CINE ESPANYOL19:30
Projecció de “La tarde del domingo” (1957) de Carlos Saura.
“El viejecito” (1960) de Manuel Summers.  
Presentació i col·loqui a càrrec de Ramón Alfonso.

Centre Cultural El Casino

dimecres 21 d'octubre

PROGRAMA 1

SELECCIÓ OFICIAL. PROJECCIONS PÚBLIQUES

19:00 PROGRAMA 220:00

Centre Cultural El Casino

dimarts 20 d'octubre

CURTS AMB MÒBIL

SELECCIÓ OFICIAL. PROJECCIONS PÚBLIQUES

19:00
Projecció dels curts presentats al Concurs de Curts amb Mòbil
Organitzat per la Regidoria d'Igualtat.

Auditori Molí de Vila

dissabte 24 d'octubre

programa 1 programa 2

GALA DE CLOENDA QUARTMETRATGES 202019:30
Lliurament de premis 32 Concurs de Guions per a Curtmetratges
37 Concurs de Curtmetratges i Concurs de Curts amb Mòbil
Presentació a càrrec de la humorista María Zamora

16_24 d'octubre 2020

La participació és lliure i gratuïta, respectant l'aforament dels locals
que les acullen.

Siberia _ Rubén Marín. 20’ Documental
Carmen se'n va anar del país després del 15M. Des de Brasil, on realitza una tesi 
doctoral, escriu en una xarxa social sobre les ganes d'un canvi polític, un mal 
d'amors que no se li passa i sobre la seua mare, qui pateix Alzheimer i viu sola.

 

Bhoy _ Antoni Sendra. 4’ Animació
Bhoy és un adolescent obligat a madurar en un món inhòspit i salvatge 
governat per un déu balena.

Cazando Gamusinos _ Silvia Mañes. 5’ Animació
Els éssers humans viuen de la seua imaginació. Quan un gamusino li roba el seu 
tòtem a Rubén, el seu fill Hugo eixirà a buscar-lo i, armat només amb la seua 
intuïció, s'enfrontarà a la criatura per poder tornar a son pare la seua energia vital.

Cielo e Infierno _ Diego Lodeiros. 9’ Animació
Un Samurai busca per tot el món les portes del cel i de l'infern.

Rutina: La prohibición _ Sam Ortí. 8’ Animació
En un món fosc, devastat per les mentides i dominat per la por, continuem 
amb les nostres rutines autodestructives cap a l'extinció.

A la cara _ Javier Marco. 14’ Ficció
A Lina no li importa que la insulten, però si ho fan, almenys, que siga a la cara.

Yo soy la otra _ Franccesca Tremolada, Carlos Enrique Fenoll, Abril Vila i 
Miriam Guerrero. 19’ Documental. Ens troben amb ella a la Porta del Sol. Sandra 
és una dona de 73 anys que dedica el present a lluitar per totes les injustícies que 
va patir al passat. Descobrim el que fa molt de temps no li van deixar contar.

Las flores que arrancas _Claudia Estrada. 16’ Documental
Mèxic, Dia de morts, Yamil recorda a la seua filla Yuri, víctima de feminicidi, 
mentre Patricia, una jove feminista, demana justícia en una manifestació. En 
Bachajón, Maria, activista indígena, dona a conéixer els drets de les dones.

Fuggiro Tanto Amore _ Raúl Lorite. 9’ Ficció
Diana i Álex són dues estudiants de música de conservatori. Una vesprada 
queden a casa d'ella per preparar una audició. L''inesperat encontre amb 
Héctor, el nóvio de Diana pertorba a Álex.

Muero por volver _ Javier Marco. 15’ Ficció
Als 78 anys, Manuela es compra una càmera i unes ulleres de realitat
augmentada.

¿Sigues ahí? _ Mónica Zamora. 13’ Ficció
Estem realment connectats? El curtmetratge qüestiona l'eficàcia de la hiper-
connexió en què vivim actualment. Ens planteja fins a quin punt el món 
d'internet ens uneix o ens separa. 

Digo Diego _ Pablo Llorens. 3’ Animació
Tots tenim dret a dir DIEGO on abans vam dir DIGO.

Plastic Grin _ Manuel Zapater. 3’ Animació
Un home de mitjana edat es prepara per a una primera cita amb l'assistència 
d'un llibre d'autoajuda. 

Las llamas del Sol _ Pepe Sapena. 12’ Ficció
Ana creu en l'amor absolut, Lucia no. Les dos dones van juntes a una exposi-
ció de pintura. Allí hi ha un quadre amb un home flotant en l'aire mentre 
besa una dona. A Lucía no li agrada el quadre. A Ana sí.

Dos mundos _ Iván Fernández de Córdoba. 11’ Ficció
Occident i orient es miren a l'espill en una trobada espacial.

Heretges _ Álvaro Orfila. 27’ Ficció
Després de morir, Rómulo i Cassandra arriben als Llimbs on troben una vida 
pausada, rutinària i tranquil·la. Desconcertats en trobar el cos sense vida 
d'un animal en un lloc on tots ja estan morts, inicien una cerca per a arribar 
amb el seu creador i aconseguir la pau que tant anhelen.

programa 3 programa 4

programa 5 programa 6


