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“Barcelona s’ha situat com una

de les ciutats que més propostes
alternatives audiovisuals ofereix.
Hi apareixen constantment
nous models de festivals de
curtmetratges. Us presentem un
llistat dels més destacats.”

A Barcelona estan apareixent constantment nous models
de festivals de curtmetratges, fins el punt que la ciutat
s’ha situat com una de les que més propostes alternatives
audiovisuals ofereix.
A continuació veurem un llistat d’alguns dels festivals
de curtmetratges més destacats que es duen a terme a
Barcelona ciutat. Els festivals són quelcom viu i és per això
que tot i que aquesta informació es va actualitzant de forma
periòdica, pot ser que hi hagi algun element que hagi variat.

1. Barcelona Visual Sound
És un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a
la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.
Els objectius del festival són els següents: esdevenir una
plataforma de difusió de la creació en l’àmbit audiovisual
de la ciutat; promocionar i difondre a persones joves
creadores en l’àmbit audiovisual; introduir a persones amb
inquietuds creatives en l’àmbit audiovisual a través d’una
programació atractiva e innovadora; convertir el Festival
en un esdeveniment de referència per a noves propostes en
el camp audiovisual.
El festival està dividit en cinc modalitats diferents de
participació: documental, ficció, videocreació, 2 minuts en
1 dia i Premi especial MAX 20.
El període de presentació d’obres s’obre al mes de gener
fins a meitats de febrer i s’hi poden presentar realitzadores
menors de 35 anys. El festival té lloc durant el mes de Març.
Web: www.barcelonavisualsound.org
Tel. 93 256 52 17 | info@crajbcn.cat | crajbcn.cat

2. Solo para cortos
És un Festival Internacional de curtmetratges de temàtica
social de Nou Barris (Barcelona). Poden concórrer al procés
de selecció els curtmetratges de tots les països. Les obres
han de tractar la temàtica social, atenent una mirada
crítica amb el ‘món que ens envolta’ o la ‘vida que vivim’.
Entren a concurs tant el gènere de ficció com el documental,
tot i que en dues categories diferents. La durada màxima
de les obres serà de 21 minuts per a les obres de ficció i 30
minuts per als documentals, i la mínima queda a disposició
de les idees o pressupostos dels participants. Inscripcions
de setembre a octubre.
Les inscripcions pel festival són a finals de Setembre fins
a mitjans d’Octubre. I la celebració d’aquest és al mes de
març al Casal de Joves Prosperitat.
Web: www.soloparacortos.org

3. Dr. Mabuse- Mostra de Curtmetratges de
Barcelona
És una mostra de curtmetratges internacional que té lloc
a Barcelona durant tres dies. Es planteja com un festival
obert tant a noves persones creadores com a aquelles més
experimentades. La temàtica és oberta: documental, ficció,
animació i experimental.
Un jurat format per professionals en el món de les
audiovisuals, professorat i estudiants de cinema i
col·laboradores d’altres festivals duen a terme la selecció

Festival de curtmetratges

Gestió de projectes
Fitxa temàtica 07

dels curtmetratges que es projectaran en les tres sessions
que es programen durant el mes de maig o juny.
Web: www.mostra-drrmabuse.org

4. Mecal
El festival està especialitzat en curtmetratges a la vegada
que dóna un espai a feines d’animació, documentals,
anuncis publicitaris, música i fotografia.
És un festival lúdic i didàctic, que es desenvolupa en
un ambient fet a mida per promoure l’accessibilitat i la
comoditat de l’espectador. Al mateix temps ofereix un
entorn d’animació, amb un marcat component cultural, per
apropar l’esdeveniment artístic al públic.
Els responsables del festival tenen com un dels seus
objectius principals trencar amb el circuit habitual de
projecció de curts a través de la seva presentació a Arts
Santa Mònica (La Rambla, 7), Fàbrica Moritz Barcelona
(Ronda Sant Antoni, 41), Cinemes Girona (Carrer Girona,
175). Es fa del 14 de Març al 2 d’Abril.
Web: www.mecalbcn.org

5. L’alternativa
El Festival de Cinema Independent de Barcelona
l’Alternativa vol oferir a la ciutadania i als i les professionals
una oportunitat única de conèixer i gaudir de projeccions
i activitats que defensen la independència creativa
de l’autor, la diversitat, la innovació, la llibertat, el
compromís i la reflexió.
L’Alternativa té dues seccions competitives a l’Alternativa
Oficials: Llargmetratges i Curtmetratges. L’Alternativa
Paral·leles presenta homenatges, estrenes, obres de
cinematografies poc conegudes i de nous creadors,
Panorama de cinema nacional i programa familiar. Per la
seva banda, l’Alternativa Hall ofereix hores de programació
gratuïta i diversa, projeccions, actuacions i debats al Hall
del CCCB.
El festival es fa del 13 al 19 de Novembre.
Web: www.alternativa.cccb.org

6. Mostra Fire!
És el primer festival de cinema de temàtica LGBT creat al
nostre país, el 1995, pel Casal Lambda de Barcelona. Tracta
la diversitat afectiva en el seu sentit més ampli a través
d’una acurada selecció de llargmetratges, documentals
i curtmetratges; cinema de qualitat, pel·lícules d’autor
i enfocament educatiu són els seus principals trets
d’identitat.

Durant dues setmanes al mes de Juny —principalment
a l’Institut Francès, la Fnac Triangle i d’altres espais tancats
o a la fresca de la ciutat—, un ampli ventall de públic està
convidat a gaudir d’aquest referent cultural de Barcelona,
amb històries i testimonis de persones lliures, creadors
que trenquen barreres i lluitadors pels drets humans que
ajuden amb l’amor a construir un món més just i més lliure.
Web: www.cinemalambda.com

7. BCN Sports Film
És el festival de cinema esportiu de la ciutat de Barcelona.
Organitzat per la Fundació Barcelona Olímpica, amb la
col·laboració de la FICTS (Fédération Internationale Cinéma
et Télévision Sportifs) i de l’empresa Nikita Events, el BCN
Sports Film té com objectiu apropar el món audiovisual
sobre temàtica esportiva i els seus valors al gran públic i,
al mateix temps, oferir als mitjans de comunicació, directors
de cinema, productores i distribuïdores especialitzades
en temàtiques esportives un espai de diàleg que faciliti
l’apropament i la reflexió entre els professionals del sector.
Un ampli ventall de temàtiques i de formats, exposicions,
activitats i actes per a professionals del sector i per a tots
els públics, fan de cada nova edició del BCN Sports Film
un gran esdeveniment, alhora cultural, esportiu, televisiu i
cinematogràfic.
El festival es celebra la segona setmana del mes de Maig.
Web: www.bcnsportsfilm.org

8. Festival de Cinema Jueu de Barcelona
Neix amb la vocació de donar una visió àmplia del
pensament jueu, estretament lligat al passat de
Barcelona, Catalunya i Espanya.
Per tal de difondre aquesta diversitat, el Festival selecciona
obres cinematogràfiques reconegudes i premiades a
festivals internacionals, provinents en la seva majoria de
la indústria independent i de cinematografies que no solen
arribar a les nostres pantalles.
Podreu gaudir d’aquesta proposta a partir de la segona
setmana de Juny a diferents espais de la ciutat: a
l’Institut Francès, a la Plaça Sant Felip Neri i a l’Universitat
Pompeu Fabra a la sala Calsamiglia. Del 20 de Setembre a
l’1 d’Octubre.
Web: www.fcjbarcelona.org

9. Bibliocurts
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És un festival que té com a objectiu potenciar la creació
de curtmetratges i la seva exhibició a les biblioteques
de Barcelona, alhora que donar a conèixer els creadors
locals i nacionals i les seves obres. Pel que fa a la temàtica
no té cap limitació i els curts poden ser tant de ficció com
de no-ficció.
En la programació del festival s’inclouran tots aquests
curtmetratges que seleccionarà un jurat de cinc membres,
i aquests mateixos curts competiran per tres premis:
Millor curtmetratge – Secció “Barcelona en curt”, Millor
curtmetratge – Secció “Megacurt” i Premi del Públic.
El festival se celebra l’última setmana de novembre a la
Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall. La convocatòria
per la presentació de curtmetratges esta oberta des de
mitjans de maig fins al principis d’octubre.

Web: www.mostrafilmsdones.cat

11. Festival Internacional de Cinema D’Autor
de Barcelona
És una de les cites culturals de la primavera barcelonina,
un esdeveniment per gaudir a la ciutat del millor cinema
independent que es fa al món.
Pel·lícules de noms punters del cinema d’autor, tant
de directors de referència com d’autors debutants,
seleccionades d’entre les millors pel·lícules vistes a festivals
internacionals, així com obres de risc i joies descobertes a
partir de les propostes rebudes i sense oblidar per suposat
la millor autoria local.
El festival es realitza del 27 d’Abril al 7 de Maig.

Web: www.bibliocurts.cat

Web: www.cinemadautor.cat

9. Festival Internacional de Cinema del Medi
Ambient (FICMA)

12. DocsBarcelona

Es va fundar al 1993 i, des de llavors i de forma ininterrompuda,
ha celebrat anualment una edició de l’esdeveniment. El
FICMA és el festival de cinema de medi ambient més
antic del món en el seu gènere i es celebra la primera
setmana de novembre.
El FICMA va obrir una finestra per a donar a l’audiovisual el
paper d’educar, sensibilitzar i denunciar, a més d’entretenir.
Des de llavors, manté i defensa que “el medi ambient és un
dret humà”, un bé comú amb la rellevància i importància
que té per a la nostra vida i la del planeta.
L’ecologia, la cultura, l’economia, els processos migratoris,
les guerres, la tala indiscriminada de boscos, les qüestions
socials, entre tantes altres coses, conformen l’essència
per la qual aquest festival va sorgir i va començar el seu
camí fins a l’actualitat. Actualment es realitza del 2 al 9 de
Novembre.

DocsBarcelona persegueix difondre i incentivar el gènere
documental a partir de dos grans eixos: el Festival, per a
difondre’l entre el públic general, i les activitats d’indústria,
dirigides als professionals del sector documental.
Del 18 al 28 de Maig.
Web: www.docsbarcelona.com

13. Festival BCNZoom
És festival de curtmetratge social per a joves organitzat pel
Consell de la Joventut de Barcelona i el Casal dels Infants.
El festival té com a objectiu principal promoure la creació
artística en l’àmbit audiovisual del jovent vinculat a
grups de joves organitzats i entitats juvenils de tots tipus i
esdevenir una eina per analitzar, entendre i transformar el
seu l’entorn. Es fa a finals de Maig.

Web: www.ficma.com

Web: https://bcnzoom.wordpress.com/

10. Mostra Internacional de Films de Dones

14. BCN NONSTOP Barcelona Animació

Es celebra a Barcelona des de l’any 1993 i, després de més
de vint anys d’activitat, segueix apostant per promoure el
cinema dirigit per dones per tal de visibilitzar la cultura
audiovisual femenina tot projectant pel·lícules d’arreu del
món realitzades per dones.

Col·laborant amb MECAL, és un festival enfocat al
gènere d’animació. Amb projeccions, presentacions i
conferències aquest festival es realitza del 14 al 19 de Març.

La programació es veu implementada per tallers,
retrospectives, un espai on-line i altres activitats
organitzades al llarg de l’any en diverses seus de la ciutat
durant el mes de juny.

15. Festival de Cinema Anarquista de
Barcelona

Web: www.nonstopbarcelona.com
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Va per la seva 7a edició i és un festival gratuït que aposta
per difondre curts, llargmetratges i documentals des
d’una perspectiva de transformació i crítica social.
El Festival es realitza el mes de Maig, en col·laboració amb
la llibreria Aldarull.
Web: www.facebook.com/fcabbcn/
A més a més, podeu consultar altres mostres de temàtiques
específiques i de tot Catalunya al Cens dels Festivals i
Mostres de Cinema de Catalunya!
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