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INFANTIL ( a partir de 2 anys)  

TÍTOL ORIGINAL MIN.  DIRECTOR Pais SINOPSIS 

La llauna 
viatgera 

6' Tatiana Kiseleva Rússia Divertida pel·lícula musical que explica que a la vida 

sempre hi ha lloc per una alegria sobtada. En aquest cas, la troballa d’una 

llauna oblidada d’uns cosmonautes soviètics passa de mà en mà causant un 

enrenou.  

El senyor Hublot  12' Laurent Witz i Alexandre 
Espigares 

França El senyor Hublot viu en un món on els personatges 

estan fets amb peces mecàniques i condueixen cotxes enormes. Ell té por dels 

canvis i de l’exterior, per això no surt de casa seva. Però l’arribada d’un gos 

robot posarà la seva vida a l’inrevés. 

El meu petit 
cocodril  

6' Étienne Bagot-Caspar, Yohan 
Cohen, François Mancone, 
Maïckel Pasta i Milian Topsy 

França La vida d’en Croco es capgira el dia en què es troba 

amb un nadó del tipus més inesperat… 

El Dia del Pare  5' Edmunds Jansons Letònia Per a la gent el Dia del Pare és una celebració, però 

per un petit ocell és una jornada de feina normal en la qual les preocupacions 

són les mateixes de sempre: aconseguir menjar per a la seva família. 

L’ou matiner  6' Michael Haas Alemanya  

Grand prix 0:07:16 Anna Solanes, Marc Riba Espanya 

Cel serè. Vehicles a punt en la línia de sortida. Blas, Iván i Héctor ocupen les seves 

posicions. Això està a punt de començar! Preparats, llestos… 

The 0:05:44 Ted Sieger, Wouter Dierickx  
En un altiplà un cuidador d’elefants i la seva manada realitzen un sorprenent i 
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Smortlybacks interminable viatge. 

Hopfrog 0:05:07 Leonid Shmelkov 

 

Una nena organitza assajos de veu amb els seus amics monstres per anar a laUna nena 

organitza assajos de veu amb els seus amics monstres per anar a la 

ciutat i espantar als adults. 

Rabbit and deer 0:16:17 Péter Vácz 
Hongria 

Què succeeix quan una nena decideix guardar tot el menjar que ella no vol menjar? 

Snap 0:06:41 Thomas G. Murphy, Hilere 

Holanda 

Cel serè. Vehicles a punt en la línia de sortida. Blas, Iván i Héctor ocupen les seves 

posicions. Això està a punt de començar! Preparats, llestos… 

TOTAL  1:16:33    
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ADULTS ( a partir 16 anys)  

A Family 

Portrait 0:05:00 Joseph Pierce 

Anima

ció 

L' ALTERNATIVA- 

Festival de Cinema 

Independent de 

Barcelona 

Un retrat familiar va de mal en pitjor mentre la gelosia i la sospita afloren sota la implacable 

mirada del fotògraf. 

The Mass of 

men 0:16:00 

Gabriel 

Gauchet Ficció 

FEC Festival- Festival 

de Cinema Europeu de 

Reus  

En Richard, un aturat de 55 anys d’edat, arriba tres minuts tard a la seva cita en un centre 

d’ocupació. Una assessora, sufocada pels límits del sistema en què treballa, no té més remei 

que amonestar-lo pel seu retard. Per evitar enfonsar-se encara més en la misèria, en Richard 

pren mesures 

Ascension 0:06:50 

Thomas 

Bourdis, 

Martin de 

Coudenhove, 

Caroline 

Domergue, 

Colin Laubry, 

Florian 

Vecchione 

Anima

ció 

FILMETS- Badalona 

Film Festival 

A principios del siglo XX, dos alpinistas suben una estatua de la Virgen a la cima de una 

montaña, siguiendo la tradición. La subida a la cima no va a resultar como estaba previsto. 

La fugue 0:20:00 

Jean-Bernard 

Marlin  Ficció FEC Festival Lakdar, un jove educador d’un centre de menors delinqüents de Marsella, acompanya a judici 

a una de les adolescents que ell segueix, la Sabrina. Serà jutjada per un delicte que va cometre 
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fa un temps. Lakdar va confiat, convençut que els seus esforços seran recompensats. 

5 mètres 80 0:05:26 

Nicolas 

Devaux 

 

BCN SPORTS FILM 

FESTIVAL 

Unes simpàtiques girafes nedadores, que salten des d’un trampolí, fan una coreografia 

aquàtica. 

Noah  0:17:00 

Patrick 

Cederberg, 

Walter 

Woodman 

 

MECAL- Festival 

Interacional de 

Cortometrajes y  de 

Animación  

Noah és una historia que es desenvolupa totalment a la pantalla d'ordinador d'un adolescent, 

i que segueix el protagonista eponim quan la seva relació fa un gir cap al desastre. Un estudi 

fascinant del comportament a l'era digital. 

TOTAL 1:10:00 

 


