Festival Internacional de

20 i 21 de juny a la
Televisió de L’Hospitalet
Del 20 al 27 de juny a
www.lhdigital.cat

PROGRAMACIÓ 2020

PRESENTACIÓ

Festival Internacional de

El Filmserè és el Festival Internacional de Curtmetratges de La Florida, barri de l’Hospitalet de Llobregat.
És un esdeveniment d’organització social, impulsat pels
alumnes de cinema de 4t d’ESO de l’Institut Eduard
Fontserè, amb la col·laboració de veïns del barri, entitats i
espais tant de barri de la Florida com de la resta de l’Hospitalet i amb el suport del Pla Integral Les Planes-Blocs
Florida i l’Ajuntament de l’Hospitalet.
El festival rep curtmetratges d’arreu del món (aquest any
la selecció final consta de 45 curtmetratges seleccionats
d’un total de 1.111 inscrits), aquesta és la nostra segona
edició i la seva celebració estava prevista per a mitjans
de juny de 2020 en espais a l’aire lliure i interiors de barri
de la Florida. A causa de la crisi sanitària de la COVID-19,
això no ha estat possible, però gràcies a la col·laboració
dels Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet de Llobregat
hem pogut fer possible la celebració virtual del festival: el
20 i 21 de juny mitjançant emissions televisives a Televisió
de l’Hospitalet, els horaris de les quals pots consultar en
aquest programa, i de l’20 a el 27 de juny al portal web
www.lhdigital.cat
Diversos dels curts participants al certamen es podran
veure en els dos mitjans (televisió i portal web) i alguns
d’ells seran accessibles només per televisió o només pel
portal web. En la informació de cada curtmetratge que hi
ha en aquest programa pots veure si participa pels dos
mitjans o només per un, i quin. El 27 de juny Televisió
de l’Hospitalet emetrà la gala de cloenda del festival, on
s’anunciaran tots els premis d’aquesta segona edició. El
festival consta de diversos jurats (jurat oficial, social, de
veïns, jove i estudiantil), i cada un d’ells entrega un premi
a millor curtmetratge. Els alumnes, professors i veïns organitzadors atorguen els premis a categories (millor actor,
actriu, fotografia, música original, muntatge i so).
Moltes gràcies a tots els que han fet possible aquesta
segona edició en aquestes circumstàncies tan excepcionals i ...
a gaudir de festival!

2020 PROGRAMA #1

DISSABTE 20 de juny de 2020. 18h.
Festival Internacional de

Televisió de L’Hospitalet

LOS APACHES. 19’. Espanya, 2020.
Dir. Asier Ramos. Int. Joana Vilapuig, Alejandro Bordanove.
Ali, monitora en un campament, descobreix que Lolo, un nen peculiar, és objecte de burles. Veient que ningú no fa res al respecte,
intentarà ajudar-lo. [S]

NAQAM DIAMOND. 6’. Espanya, 2019.
Dir. Amaia San Sebastián. Int. Olatz Beobide, Esther Uría.
Un anunci de teletienda dels 80. El producte: les arracades Naqam
Diamond. Però tenen un secret: l’origen del carboni amb què estan
fabricats. [S]

LEO Y ALEX EN PLENO SIGLO 21. 6’. Espanya, 2019.

SABER PERDER. 6’. Espanya, 2019.

L’Alex es desperta al seu llit després d’una nit de festa. Al seu costat,
la Leo, la seva companya de pis, que no recorda com hi ha acabat.
[S]

Una neta. Un avi. Una nova partida.

Només disponible en aquesta sessió de TV!

Dir. Eva Libertad, Nuria Muñoz. Int. Claudia Garón, Alejandra Alfaro.

Dir. Sergio Milán. Int. Beatriz Melgares, Alfonso Garcia-Valenzuela.

SERÁ NUESTRO SECRETO. 14’. Espanya, 2018.
Dir. Sergi González. Int. Rosario Pardo, María Pedroviejo.
El cor d’un col·legi va a cantar nadales en una residència d’ancians.
Martina reconeix la seva àvia entre els residents. Tot normal, tret que
la seva àvia va morir fa tres anys... [S]

PIS COMPARTIT. 7’. Espanya, 2019.

EL DESCONCIERTO. 18’. Espanya, 2019.

EL CAMBIO TIENE ROSTRO DE MUJER. 20’.
Colombia/Espanya, 2018.
Dir. Camila Gómez Patiño.
Documental que narra de forma personal i íntima l’aprenentatge de la
directora sobre les lluites feministes i la seva experiència durant les
vagues del dia internacional de la dona a Espanya. Amb veu pròpia i
crítica i un muntatge diferent al tradicional, combina material d’arxiu
amb material propi, sons i animació. [S]

Dir. Javier Rodríguez Espinosa. Int. Javier Connolly, Manuel Salcedo.

Andrés, el Mòmia, té 15 anys i ha desaparegut. La policia investiga i
els alumnes del seu institut silencien les bromes que patia. Els professors diuen que no saben res. Però tots coincideixen en una cosa:
que l’Andrés era amic del Miguel Baeza. [S]

Dir. Jaume Subirós, Roger Camps. Int. Marta Rodrigo, Alba Munuera.

La Gal·la i l’Alba són dues amigues d’infància que comparteixen pis
a Barcelona. El que no saben és que a vegades la convivència no és
tan senzilla com sembla.

També disponible en www.lhdigital.cat
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social

2020 PROGRAMA #2

DISSABTE 20 de juny 2020. 20h.
Festival Internacional de

Televisió de L’Hospitalet

HAPPY FRIDAY. 13. Espanya, 2019.
Dir. José Antonio Campos. Int. Rosario Pardo, Chema del Barco.
La Chari porta tota la vida al límit, ja no pot més. Contra tot pronòstic, el capitalisme li ofereix una oportunitat per poder desprendre’s
dels seus lligams. [S]

HAPPY POO. 3’. Espanya, 2019.
Dir. El Miku. Animación.
Abans de l’era dels memes, recordes llegir l’etiqueta del xampú al
lavabo? I ara, el lavabo té un nou millor amic ... el teu telèfon!

CALVARIO. 12’. Espanya, 2019.

SKIN LANGUAGE. 2’. Espanya, 2018.

El Pablo, en un intent fracassat de recuperar la seva parella, s’adona
que s’està quedant calb. A partir d’aquest moment farà el possible
per aconseguir dos reptes: no quedar calb i tornar amb la seva ex.

Anna, una jove amb vitiligen, ens explica la situació per la qual va
passar social i físicament a causa d’aquesta malaltia desconeguda
per a molta gent. [S]

Només disponible en aquesta sessió de TV!

Dir. Lluís Margarit. Int. Juan Luppi Olmi, Paula Vicente.

Només disponible en aquesta sessió de TV!

BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE. 18’. Dinamarca, 2019.
Dir. Mads Koudal. Int. Ghita Nørby, Charlotte Fich.
La relació de tota una vida d’una dona amb la seva filla discapacitada
canvia per sempre quan rep una carta no desitjada. [S]
Només disponible en aquesta sessió de TV!

Dir Unai Lahuerta.

THERE WILL BE MONSTERS. 5’. Espanya, 2020.

Dir. Carlota Pereda. Int Patricia Ponce de León, Laura Galán.
Els monstres existeixen. Estan al nostre interior. I, de vegades, guanyen. [S]
Només disponible en aquesta sessió de TV!

BURQA CITY. 17’. França, 2019.
Dir. Bracq Fabrice. Int. Mebrouk Omar, Amajod Chadia.
Souleymane i Leyla s’acaben de casar. El millor és que s’estimen
molt. El pitjor és que viuen en un país absurd i kafkià.
Només disponible en aquesta sessió de TV!

També disponible en www.lhdigital.cat
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social

2020 PROGRAMA #3

DISSABTE 20 de juny 2020. 22h.
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Televisió de L’Hospitalet

MARÍA. 17’. Espanya, 2019.
Dir. Paco Ruiz. Int. Luisa Gavasa, Lluís Marquès.
El dia en què el seu fill Bruno, internat en un centre de sanitat mental,
rep l’alta i torna a casa, l’estabilitat de la María trontolla i li afloren
sentiments que creia enterrats. [S]

KORSAKOV. 6’. Espanya, 2019.
Dir. José Manuel Carrasco. Int. Pilar Bergés, Aitor Merino.
Hi ha coses inqüestionables que convé qüestionar de tant en tant.

DESPACHADO.6’. Espanya, 2019.
Dir. Carlos Cañete. Int. Fernando Tejero, Malena Alterio.
En Nacho arriba a una entrevista al despatx de l’Elvira. Ella no li
posarà gens fàcil aconseguir aquesta feina tan anhelada, però... És la
feina el que realment busca?

MOROS EN LA COSTA. 15’. Espanya, 2020.
Dir. Damià Serra. Int. Moha Amazian, Pablo Capuz, Vicky Peña.
L’Imad és un jove àrab que ve d’un barri humil. Avui té una cita a casa
de l’Ángel, el fill d’una família rica que ha conegut a través d’una app.
Allà estaran sols i ningú hauria d’assabentar-se del seu secret.

SIEMPRE QUE LO CUENTO. 6’. Espanya, 2018.
Dir. Roberto Pérez Toledo. Int. Manuel Moya, Albert Suárez
Sempre que ho explico, tinc por que no torni. Explicar a les meves
parelles sexuals que visc amb el VIH, sempre suposa el principi de la
fi. [S]

PATCHWORK. 8’. Espanya, 2018.
Dir. María Manero. Animación.
Patchwork està basat en la història real de la Loly, natural d’un petit
poble de la Ribera de Navarra, i narra el paral·lelisme entre la reutilització de teles i el transplantament d’òrgans.

Només disponible en aquesta sessió de TV!

Només disponible en aquesta sessió de TV!

Només disponible en aquesta sessió de TV!

LITORAL. 20’. Espanya, 2020.
Dir. Juanjo Rueda.
Història d’un poble, d’un matrimoni i d’una forma d’entendre la vida
que només roman en els records.

També disponible en www.lhdigital.cat
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social

2020 PROGRAMA #4

DIUMENGE 21 de juny 2020. 18h.
Festival Internacional de

Televisió de L’Hospitalet

EL SENTIDO DEL CACAO. 19’. Espanya, 2019.
Dir. Alberto Utrera.
Jordi Roca, motivat per un bon amic que va perdre el sentit del gust,
decideix emprendre juntament amb BBVA un ambiciós projecte: recuperar el record del gust a un grup de persones a través del cacau.

LIKE AND FOLLOW. 2’. Japón/Canadá, 2019.
Dir. Tobias Schlage. Animación.
Dir. Tobias Schlage. Animació.
Hi havia una vegada un nen enganxat a un mòbil. [S]

EL TRATAMIENTO. 10’. Espanya, 2019.
Dir. Álvaro Carmona. Int. David Ramírez, Carla Torres, Álvaro
Carmona.
Una clínica ofereix tot el que sempre has volgut a un preu mòdic.

MUEDRA. 9’. Espanya, 2019.
Dir. César Díaz. Animación.
La vida pot sorgir en qualsevol part, la naturalesa actua de forma estranya i els dies poden durar minuts. El cicle de la vida vist des d’una
perspectiva diferent.

LA TIERRA LLAMANDO A ANA. 20’. Espanya, 2019.
Dir. Fernando Bonelli. Int. Laia Manzanares, Javier Pereira.
Un dia la vida t’aïlla del món. És el que li va passar a l’Ana. Ni més discos, ni més gires, ni més escenaris. Només la música, al seu interior, i
en Juan, el seu amor, la seva meitat, la seva Terra. Tres anys després,
l’Anna comença a sentir-se forta. Però avui no ha estat un bon dia.

EL HOMBRE CONO. 3’. Espanya, 2019.
Dir. Rubén Seca.
Al Japó, un dels països més neoliberals del planeta, han trobat la
fórmula perfecta per reduir les pensions i l’atur: treballadors que es
passen el dia de peu protegint cons.

SOL. 6’. Espanya, 2019.
Dir. Hans-Simon Ludwig.
Curt experimental que narra la vida fent servir com a metáfora l’escala
de sol.

FERIDES. 10’. Espanya, 2019.
Dir. Joan Pauls. Int. Mireia Vilapuig, Pau Escobar.
Una parella de cecs es veu inalterada quan el noi porta noticíes inesperades.

Només disponible en aquesta sessió de TV!

També disponible en www.lhdigital.cat
[S]

Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social

2020 PROGRAMA #5

DIUMENGE 21 de juny 2020. 20h.
Festival Internacional de

Televisió de L’Hospitalet

COCODRILO. 5’. España, 2019.
Dir. Jorge Yúdice. Int. Marta Bayarri, Alejandro Bordanove.
L’Alicia, com cada tarda, es fa un te i veu el seu canal de youtube
preferit: VictorGaming. En Víctor retransmet avui un directe sobre
un videojoc on els fans poden fer-li preguntes. L’Alicia té una cosa
important a dir-li.

MUERO POR VOLVER. 15’. Espanya, 2019.
Dir. Javier Marco. Int. Mabel Rivera, Simón Andreu.
Als 78 anys, la Manuela es compra una càmera i unes ulleres de
realitat augmentada.

CUANDO NO ESTÉ LOLA. 13’. Espanya, 2019.
Dir. Cristina Ramírez Orosa.
José María Penó és un malagueny de 39 anys amb sordceguesa des
dels 11. Viu sense rellotge, sense mòbil, sense xarxes i en situació
d’aïllament extrem. La seva mare és la seva única forma de contacte
amb l’entorn. La Lola té 76 anys i l’acompanya de manera incansable
des de sempre. Ara mateix, a Espanya, no hi ha cap alternativa perquè les persones sordcegues puguin tenir una vida independent quan
els seus familiars morin o no puguin fer-se’n càrrec. Què passarà
quan no hi sigui la Lola? [S]

AVARYA. 19’. Turquía, 2018.
Dir. Gökalp Gönen. Animación.
Embarcat en una nau espacial amb l’esperança de trobar un nou
planeta habitable, un humà se sent atrapat pel robot que determina l’habitabilitat dels nous planetes ja que no en troba cap de prou
adequat.

MALDITA. 19’. Espanya, 2019.
Dir. Suso Imbernón, Juanjo Moscardó. Int. Resu Belmonte, Jorge
Martínez.
En Javi (8 anys) està traumatitzat per les pel·lis de terror que la seva
àvia Candi posa cada nit. De fet, creurà viure’n una quan la seva àvia
pateixi una aturada intestinal de molts dies i ell ho confongui amb
una possessió alienígena. En Javi embolicarà molt la troca intentant
ajudar sa mare a treure el que sigui que calgui treure de dins de la
seva àvia. [S]

També disponible en www.lhdigital.cat
[S]

Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
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DIUMENGE 21 de juny 2020. 22h.
Festival Internacional de

Televisió de L’Hospitalet

9 PASOS. 7’. Espanya.
Dir. Marisa Crespo, Moisés Romera. Int. Pablo Muñoz, Jordi
Ballester.
El pare d’en Saül està fart que el seu fill el desperti cada nit per anar
al lavabo. Aquesta nit li ensenyarà a ser un home.

DOWN TO EARTH. 2’. Espanya, 2019.
Dir. Cesc Nogueras. Int. Carlos de Pablo.
Un extraterrestre ens explica els seus anys d’experiència a la Terra i
les decepcions que ha tingut al llarg de la seva vida.

FREDDIE. 15’. Espanya, 2019.
Dir. Adrià Pagès. Int. Roger Suárez, César Tormo.
L’Alfredo, Freddie per als amics, ha tingut una vida complicada: des
de fa anys, està ficat en assumptes tèrbols, cosa que va provocar
que la seva família el declarés persona non grata. Quan s’assabenta
que al seu pare, a qui fa anys que no veu, li queden unes hores de
vida, decideix anar a acomiadar-se’n.

THE FENCE. 2’. França, 2019.
Dir. Ali Zare Ghanatnowi. Animación.
Un ocell intenta creuar una reixa que li barra el pas.

LIBRE. 12’. Espanya, 2018.
Dir. Marc Vadillo, Mikel Andoni Garrido. Int. Marwan Sabri, Anna
Fernández.
La mort d’un ésser estimat pot generar-nos molts sentiments.
Segons els psicòlegs, tots passem per diferents fases del dol. En
Marwan és un taxista del Marroc resident a Espanya. Un matí rep una
trucada de la seva mare: el seu pare ha mort. Com reaccionarà?

LA GUARIDA. 15’. Espanya, 2018.
Dir. Iago de Soto. Int. Juan Carlos Castillejo, Felipe García Vélez,
María Hervás.
En Mario condueix de nit, sota la pluja, per una carretera solitària. Tot
d’una, s’atura. Enmig de la carretera hi ha una dona desorientada i
tacada de sang, no recorda el que li ha passat ni com ha arribat fins
allà. En Mario decideix aconseguir ajuda i aturar-se al primer lloc que
trobin: el bar La Guarida.

Només disponible en aquesta sessió de TV!

Només disponible en aquesta sessió de TV!

XIAO XIAN. 17’. Espanya, 2019.
Dir. Jiajie Yu. Int. Chacha Huang, Yao Yao , Luis Heras.
La Xiao Xian rep l’encàrrec d’acabar un vestit. La seva mare ha decidit que aquesta nit es dedicarà a això per complet i ella, com sempre,
obeeix. La seva millor amiga es presenta de sobte a casa seva per
convèncer-la de sortir amb ella de festa. La Xiao Xian accepta sense
imaginar el que acabarà passant durant la nit.
Només disponible en aquesta sessió de TV!

També disponible en www.lhdigital.cat
[S]

Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social

2020 PROGRAMA
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CURTMETRATGES NOMÉS
VISIONABLES ONLINE
www.lhdigital.cat

Del 20 al 27 de juny podràs trobar a www.lhdigital.cat gran part
dels curtmetratges presents en aquest programa, així com els
següents 3 curtmetratges, que no s’emeten per televisió.

A LA CARA. 14’. Espanya, 2020.
Dir. Javier Marco. Int. Sonia Almarcha, Manolo Solo.
A la Lina no li importa que la insultin. Però si ho fan, que sigui a la
cara. [S]
Només disponible a www.lhdgital.cat!

POLTER. 14’. Espanya, 2019.
Dir. Álvaro Vicario. Int. José Lozano.
En José s’enfronta a un fenomen paranormal que irromp a casa seva.
El que comença com un simple incident domèstic acabarà sent una
lluita sense quarter. En José haurà de descobrir quin secret s’amaga
darrere del fenomen...
Només disponible a www.lhdgital.cat!

UNA MUJER FELIZ. 15’. España, 2019.
Dir. Toñi Martín. Int. Carmen Baquero, Antonio Navarro.
L’Ana porta una vida completament plena i satisfeta fins que, de sobte, comença a patir una estranya i inexplicable malaltia que alterarà
tot el seu món. [S]
Només disponible a www.lhdgital.cat!

2020 PROGRAMA
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CLOENDA I ENTREGA DE PREMIS
DISSABTE 27 de juny de 2020. 22h.
Acte de cloenda, amb entrega de premis i projecció d’una selecció de curts premiats.
Tots els curts del festival opten al Premi al Millor Curtmetratge
segons cadascun dels jurats (Jurat Oficial, Jurat Social, Jurat de
Veïnes, Jurat Jove, Jurat Estudiantil) i als premis de l’organització
a categories (millor actor, actriu, fotografia, música, muntatge i
so).
[S] Indica que el curt opta al Premi a l Millor Curtmetratge de
Temàtica Social segons el Jurat Social.

MÉS INFORMACIÓ
www.filmsere.com
@filmsere
www.facebook.com/filmsere

col·laboren

amb el suport de

organitza

Festival Internacional de

