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Hola!

Hello!

Una edició més, Mecal ha preparat una minuciosa programació
amb els millors curtmetratges tant de l’escena nacional com internacional. Enguany hem preparat una programació amb els millors
curtmetratges del panorama actual, seleccionats d’entre els 5.000
rebuts, provinents de 110 països: una selecció de més de 350 curtmetratges distribuïts en 4 seccions oficials a competició - Internacional, Obliqua, Animació i Documental - i en nombroses seccions
paral·leles temàtiques. A banda de, com ja és habitual a Mecal Pro,
un programa farcit d’activitats paral·leles que acaba de completar
la programació d’aquesta edició.

Once again Mecal has prepared a thorough programme with the
best short films from the national and international scenes. This
time we have prepared a programme that gathers the latest and
highest quality works from the international scene, selected from
more than 5,000 submissions and received from 110 countries all
over the world: a selection of more than 350 short films distributed
in 4 official competitions - International, Oblique, Animation and
Documentary - and several thematic programmes. As it has become customary at Mecal Pro, we’ll also feature a programme full of
activities and events to round up this edition’s final lineup.

ENTRADES

TICKETS

Comptem amb dos tipus d’entrades: l’abonament al festival i l’entrada de dia.
L’abonament del festival dóna accés a totes les sessions i conferències del festival, EXCEPTUANT els workshops i les activitats NonStop Barcelona Animació.
Es pot comprar de manera anticipada a www.ticketea.com o bé directament a
les taquilles dels diferents espais un cop ha començat el festival.
L’entrada de dia dóna accés a totes les sessions i conferències del dia en què
s’adquireixi, EXCEPTE els workshops i les activitats NonStop. Només es podrà
adquirir el mateix dia a la taquilla de l’espai de projecció (al MACBA la primera setmana, a l’Institut français la segona i a l’Arts Santa Mònica la darrera
setmana). Ni l’abonament ni l’entrada de dia donen accés directe a les sessions:
cal, prèviament, retirar una entrada individual a la taquilla dels espais per a
cadascuna de les sessions a les que es desitgi assistir. En el cas de l’abonament,
per ser de caràcter unipersonal, caldrà presentar el DNI.
Les entrades per assistir als workshops i les activitats de NonStop s’adquiriran
per separat o bé a www.ticketea.com o bé a les taquilles de l’espai.
Atenció perquè algunes activitats, com la Jornada MEDIA, el One-to-one o els
coachings de pitching i crowdfunding són gratuïtes, però requereixen inscripció
prèvia a: mercado@mecalbcn.org

There are two types of tickets available: Festival Passes and Daily Passes.
Festival Passes allow entry to all sessions and conferences of the festival, except
for workshops and NonStop Barcelona Animació activities. They can be purchased in advance at www.ticketea.com and at the box offices of the different
festival venues once the festival has begun.
Daily Passes allow entry to all sessions and conferences of the festival for one
day, except for workshops and NonStop activities. They can only be purchased
the same day at the venue’s box office: MACBA (during the first week), Institut
français (second week), and Arts Santa Mònica (last week).
Neither the Festival passes nor the Daily Pass give direct access to the sessions:
you must collect in advance a ticket for each of the sessions you wish to attend.
Tickets for workshops and NonStop activities must be purchased separately
either at www.ticketea.com or at the venue’s box office.
Warning: some activities, like MEDIA professional day, One-to-one, or the coachings on pitching and crowdfunding are free, but previous registration is required at: mercado@mecalbcn.org.

Condicions de l’abonament gratuït per a estudiants de cinema:

Conditions of Free Festival Pass for Film Students:

• Abonament disponible per a estudiants de cinema, en qualsevol dels seus
àmbits (direcció, producció, muntatge, interpretació).
• És requisit indispensable estar matriculat aquest curs acadèmic (2018-2019)
en una universitat o escola vinculada a un àmbit del cinema.
• Per recollir l’abonament caldrà presentar la matrícula de la universitat o escola i el DNI.
• A la matrícula han de constar-hi els estudis que es realitzen.
Preinscripció aquí : rrpp@mecalbcn.org

• Festival Pass available for free for film students, whatever their field (directing, production, editing, acting).
• The Festival Pass owner must be enrolled at a university or school linked with
some aspect of cinema for the current academic year (2018-2019).
• In order to collect the Festival Pass, a registration document from a school or
university as well as personal identification must be presented.
• Details of studies undertaken must be included in the identification document.
Pre-Register here : rrpp@mecalbcn.org

Entrada de dia: 5€
Abonament a taquilla: 25€
Catàleg: 5€
Entrada per estudiants de cinema: Gratuïta
Tallers Mecal: 10€
Sessions socials (Womart, Immigració i Go Green): Gratuïtes
Activitats NonStop: consultar pàgina web

Daily Pass: 5€
Festival Pass at the Box Offices: 25€
Catalogue: 5€
Ticket for film students: Free
Mecal workshops: 10€
Social Sections (Womart, Immigration and Go Green): Free
NonStop activities: check our website

Més informació a:
www.mecalbcn.org

More Information at:
www.mecalbcn.org

Facebook : @mecalbcn
Twitter : @mecalbcn
Instagram : @mecalfestival #mecal2019

Facebook : @mecalbcn
Twitter : @mecalbcn
Instagram : @mecalfestival #mecal2019

Amb l’app de Mecal (powered by @Dribba & MiscBCN) estaràs al dia de
totes les nostres activitats. Disponible per a iOS i Android.

Download Mecal’s app (powered by @Dribba & MiscBCN) to stay up-todate with all of our events. Available for iOS and Android.
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Animació Animation
Competició Competition
Animació (6 sessions)

Aquesta secció recull una àmplia programació de la producció destacada en l’àmbit de l’animació a nivell mundial. Hi
trobem des de pel·lícules elaborades amb tècniques tradicionals com d’altres més innovadores. La diversitat dels temes
tractats dónen compte de les infinites possibilitats d’aquest gènere.

Animation (6 sessions)

This section gathers a wide selection of the most outstanding productions within the field of animation on a worldwide scale. Here
we will find films made with a range of techniques from traditional to more innovative. Furthermore, the great diversity of topics
and issues treated here perfectly support the idea that this genre has endless possibilities.

Seccions paral·leles Parallel sections
Trash Anim

Una selecció de curtmetratges d’animació que es caracteritzen pel seu esperit irreverent, macarra i transgressor. Aquesta secció també
optarà al Gran Premi d’Animació Mecal 2019.

Trash Anim

A selection of animated short films characterized by their irreverent, rebelious and transgressive spirit. This section will also be up for the Mecal
2019 Animation Grand Prize.

Animació Obliqua

La secció Obliqua de Mecal aglutina aquelles obres que, sense arribar a ser totalment experimentals, sí se surten del camí habitual, de
la línia recta... per sortir-se per la diagonal. Aquesta secció funciona com una extensió de la Competició Obliqua, amb la particularitat
que totes les obres són d’animació i també optarà al Gran Premi d’Animació Mecal 2019.

Oblique Animation

Mecal’s Oblique section brings together those films that, while not entirely experimental, do not follow the regular path, the straight line... but
rather follow a divergent road. This sections is an extension of the Oblique Competition, with the particularity that all of the works are animation
films and will also be up for the Mecal 2019 Animation Grand Prize.

Activitats paral·leles Parallel activities
Jornada MEDIA: Animació i Videojocs, presentacions, masterclass i trobada networking.
3D WIRE BCN by Mecal
Fruit de la col·laboració de Mecal amb el Mercat Internacional d’Animació 3D Wire, dins el marc de la
jornada s’inclouran presentacions de diferents projectes d’animació i videojocs que s’estan desenvolupant en l’actualitat.
A més a més la jornada oferirà un espai de networking per als professionals del sector, una masterclass i
una trobada entre MEDIA Catalunya i Mango Protocol. Entre els projectes que es presentaran es troba el
transmèdia «Chica y Lobo» de Roc Espinet.

Plançó: Concurs de peces
d’animació d’escoles catalanes

Per quart any consecutiu, Mecal organitza juntament
amb 3D Wire un concurs de peces d’animació on participen els estudiants de les universitats i escoles d’animació catalanes. Es projectaran les peces finalistes i el
públic assistent donarà el premi al “Millor Curt”, que
consisteix en el viatge, allotjament, manutenció i acreditació per a la pròxima edició del 3D Wire. A continuació, tindrà lloc una trobada de networking entre
estudiants i professionals de l’animació.

Virtual Reality

During the animation week there will be a VR area, where
attendees will be able to watch the lastest projects of some
NGO’s using virtual reality glasses.

Taller d’animació per a professors

Mario Torrecillas explicarà què és el projecte audiovisual i educatiu PDA, “Petits Dibuixos Animats” que, a
través de tallers de cinema i d’animació, ensenya com
crear curtmetratges col·lectius i fomenta la creativitat
i la reflexió dels nens a través de la música i l’animació. Transmetrà les bases de les tècniques que s’han
utilitzat durant la trajectòria del projecte, per a que es
puguin posar en pràctica a dins de les aules, utilitzant
dispositius mòbils i tauletes, a l’abast del professor i
l’alumnat.

Plançó: Catalan Animation Schools Contest
MEDIA professional day: Animation & Video games, presentations, masterclass and networking.
3D WIRE BCN by Mecal

As a result of the collaboration with 3D Wire International
Animation Market, within the framework of the day there
will be presentations of different animation and video
game projects that are currently being developed.
In addition, the day will offer a networking space for professionals of the sector, a masterclass and a meeting between
MEDIA Catalunya and Mango Protocol. The transmedia
“Chica y Lobo” by Roc Espinet is among the projects that
will be presented.

Mecal, together with 3D Wire, organizes for the fourth
consecutive year an animation contest aimed at students
from Catalan universities and animation schools. Finalist
works will be screened and the public will give the “Best
Short Film” Award, consisting of an expense-paid trip to
the next edition of 3D Wire. This will be followed by a
networking meeting for students and professionals.

Realitat Virtual

Durant la setmana d’animació hi haurà un racó de RV,
on els assistents podran experimentar amb ulleres de
realitat virtual els últims projectes de diferents ONG.
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Workshop: Animation for Teachers

Mario Torrecillas will tell us about the audiovisual and
educational PDA project, “Petits Dibuixos Animats”,
which, throughout film and animation workshops, fosters collective reflection and creativity of children through
music and animation. He will transmit the foundations of
the techniques used in the project so they can be put into
practice in the classrooms using mobile devices and tablets
available to teachers and students.

NonStop Barcelona Animació NonStop Barcelona Animation
Competició Documental Animat

El documental animat pren cada vegada més força.
Tindrem dues sessions amb aquest gènere o tècnica
que permet explicar històries que, d’altra manera no
serien possibles.
The genre of animated documentary keeps getting stronger: We will have two sessions with this genre or technique
that allows you to tell stories that, otherwise, would not be
possible to narrate.

MASTERCLASS
Projecció especial de curtmetratges.
Portrait de Voyages i xerrada amb Bastien
Dubois

Autor de Madagascar, Carnet de voyage, que es va projectar en més de 200 festivals i va obtenir una nominació a l’Òscar. En aquesta sessió projectarem el seu
darrer projecte, els curtmetratges Portraits de Voyages
i tindrem una conversa amb Bastien al voltant de la
seva direcció i els viatges.

Special screening of shorts: Portrait de Voyages
and talk with Bastien Dubois

Autor of Madagascar, Carnet de Voyage, thar was shown
in more than 200 international film festivals and was
Oscar-nominated.In this session we’ll screen his last project, the shorts of Portraits de Voyages and we’ll have a
conversation with Bastien about how he makes his films
and his trips.

Produir animació per Laia Alomar

Laia té més de 8 anys d’experiència en pel·lícules com
Avatar, A Monsters Calls i la saga de Harry Potter. Ha
gestionat els pressupostos, els calendaris de producció i un equip de més de 300 artistes a les cases de
postproducció Framestore i MPC. Aquesta és una sessió dedicada a donar una visió profunda de l’ofici de
productor en grans produccions.

Producing animation with Laia Alomar

Laia has more than 8 years of experience in films such as
Avatar, A Monster Calls, and the Harry Potter saga. She
has managed budgets, production schedules, and teams of
more than 300 artists in post-production houses Framestore and MPC.This is a session dedicated to giving a deep
view of the job of the production manager in big productions.

PROJECCIONS DE LLARGMETRATGES
FEATURE FILM SCREENINGS

Disseny de personatges per Disney
i DreamWorks amb Leo Sanchez

October 1965. Pamplona’s troupe of giants, famous for their
participation in the San Fermín festivities, gets invited to
participate in the 5th Avenue parade in New York. But not
all of them will be allowed to go out: due to racial discrimination. Based on this true story, Black is Beltza tells the
story of Manex, the boy in charge of carrying one of the
giants, whom will bear witness to key historical events.

Escultura i modelatge de personatges per a
WETA (Hobbit, Planet of the Apes) per Rafa
Zabala

Head ranger Gordon is about to retire and Paddy, an intelligent little mouse seems to be the right candidate for
crack Gordon’s last case. A movie about intergenerational
friendship, exchange of knowledge, and the importance of
not jumping to conclusions.

The successful video game of the end of 2018 and the beginning of this year. This work of video game art, created
entirely in Barcelona and at the artistic hand of Conrad
Russet, has given people a lot to talk about both in the
country and outside of it. We’ll have a talk with the creators of the game.

Making off Black is Beltza
amb Beñat Beitia i Josep Homs

El cap de producció de la pel·lícula i el dissenyador de
personatges ens explicaran la seva experiència amb el
making off del film, la relació de treball amb en Fermín
i amb els artistes.

Making of Black is Beltza
with Beñat Beitia and Josep Homs

The film’s head of production and character designer will
tell us about their experience with the making off the film,
the work relationship with Fermín and the artists.

Is currently one of the most relevant studios in traditional
2D animation and the only one so far that has produced a
movie for Studio Ghibli: The Red Turtle. A conference by
the producer Christophe Jankovic, who rules their studios
in Angouleme and Paris.

Leo ha estat al departament de desenvolupament de
Dreamworks Animation i de Disney Feature Animation, on ha contribuït al desevolupament de personatges per Tangled i Bolt. Actualment dirigeix la seva
pròpia companyia. En aquesta sessió, ens parlarà
sobre la seva experiència com a dissenyador de personatges a la indústria de Hollywood.

Character design for Disney and DreamWorks
with Leo Sanchez

El cap de policia del bosc Gordon està a punt de retirar-se i Paddy, una ratolineta molt intel·ligent, sembla
ser la candidata adequada per al seu últim cas. Una
pel·lícula sobre l’amistat entre generacions, l’intercanvi de coneixements i la importància de no fer cas
de les conclusions massa ràpides.

Video game GRIS with Conrad Rosset
and Adrian Miguel

Studio Prima Linea restrospective

Octubre de 1965. La comparsa de gegants de Pamplona, imatge típica de les festes de Sant Fermí, és convidada a desfilar a la Cinquena Avinguda de Nova York.
Però no tots podran sortir degut a la discriminació racial. A partir d’aquest fet real, “Black is Beltza” narra
la història d’en Manex, noi encarregat de portar un
dels gegants, que serà testimoni d’esdeveniments clau
de la historia.

(Infantil) Gordon i Paddy (Linda Hambäbck,
Suècia, 2017, 63 min, doblat en català)

El videojoc de gran èxit de finals de 2018 i inici de 2019.
Aquesta obra d’art dels videojocs creada íntegrament
a Barcelona de la mà artística de Conrad Rosset, ha
donat molta conversa tant dins el pais com fora. Els
seus creadors oferiran una xerrada sobre el seu making-off.

És un dels estudis més rellevants de l’actualitat en animació tradicional 2D, l’única productora que, fins el
moment, ha produït una pel·lícula pels estudis GHIBLI: “La Tortuga Vermella”. Una conferència a càrrec
del seu productor Christophe Jankovic, qui dirigeix
els estudis d’Angouleme i París.

La Paola és una jove nascuda en una família tradicional colombiana, o això és el que intenten ser. El seu
pare és sacerdot, la seva mare vident i les seves germanes no són el que els seus pares esperaven. Ella és
una dona jove llatinoamericana que lluita per la seva
independència en un context difícil ple d’estereotips i
aparences que no encaixen en cap motlle.

Black is Beltza (Fermín Muguruza, 2018,
Espanya, 1h 27 min)

Videojoc GRIS amb Conrad Rosset
i Adrian Miguel

Retrospectiva studio Prima Linea

Virus Tropical (Santiago Caicedo,
Colòmbia, 2017, 1h 37 min)

Paola is a young woman who was born to a traditional
Colombian family, or at least that’s what they try to be.
Her father is a priest, her mother is a fortune teller, and her
sisters aren’t what her parents expected them to be. She is a
young Latin American woman who fights for her independence in a difficult context which is full of stereotypes and
outward appearances that don’t fit any mold.

CONFERÈNCIES CONFERENCES

Leo has worked at the visual development department at
Dreamworks Animation and also at Diseny Ft.Animation,
where he contributed to the development of characters for
Tangled and Bolt, among others. He now directs his own
company. In this session, he will talk about his experience
as a character designer in Hollywood.

Amb més de 15 anys d’experiència en escultura de
bronze, marbre i resina, actualment és dissenyador i
modelador de personatges i criatures per a pel·lícules
i videojocs. Ens ensenyarà el seu procés de treball en
l’escultura digital i els seus 23 anys d’experiència com
a artista tradicional i digital.

Sculpture and character modeling for WETA
(Hobbit, Planet of the Apes) with Rafa Zabala

With more than 15 years of experience sculpting bronze,
marble, and resin. He currently designs and models characters and creatures for movies, video games, and collectors. he’ll show us his work processes in digital sculpture
and talk about his more than 23 years of experience as a
traditional and digital artist.
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Elevator Pitch i Networking

Trobada on nous creadors de cinema presenten projectes davant d’un grup de reconeguts productors
internacionals, els quals seleccionaran dos projectes
per atorgar-los una acreditació per assistir al mercat
MIFA (Marche International de Films de Animation
d’Annecy) 2019. (Entrada amb reserva prèvia)

Elevator Pitch i Networking

Meeting where new film makers present projects in front of
a group of renowned international producers, who will select two projects to give them an accreditation to attend the
MIFA market (Marche International de Films d’Animation
d’Annecy) 2019. (Entrance with reservation)

Taller d’introducció al procés de creació de
videojocs amb Unreal Engine.

En aquest taller s’explicarà com crear un projecte
Unreal. Estarà organitzat en dues parts: en la primera, Javi F. Flores explicarà el procés de modelatge 3D
d’un vehicle; i, en la segona, Alberto Martínez Villarán, desenvoluparà la implementació del contingut
en Unreal Engine.

Introductory workshop to the video game
creation process with Unreal Engine

Will be explained how to create a project with Unreal.
Javi F. Flores will explain the process of 3D modeling of
a vehicle and Alberto Martínez Villarán, will develop the
implementation of the content in Unreal Engine.

Animació
Secció oficial a competició
Ficció Fiction
Animation Official Competing Section
Competició Competition
Internacional (7 sessions)

Una selecció internacional de curmetratges de ficció que pretén il·lustrar la gran diversitat argumental, estètica i de gènere
de la producció actual a escala mundial en aquest format.

International (7 sessions)

An international selection of short fiction films intended to illustrate the diversity of plots, aesthetical features, and genres in the current worldwide production in short format films.

Obliqua (4 sessions)

La innovació i la llibertat de creació que permet el curtmetratge queden reflectides en aquesta secció. Aquí s’hi presenten
les obres en format curt més arriscades, originals i creatives, tant pel que fa l’àmbit narratiu com al format.

Oblique (4 sessions)

The innovation and creative freedom of the short film format is reflected in this section. Here you will find the riskiest, most original
and creative works on both the narrative anf format levels.

Seccions paral·leles Parallel sections
Terror

En aquesta secció, els protagonistes són els zombis, el
gore, el suspens, el terror psicològic, la sang...

Horror

In this section the stars are zombies, gore, suspense, psychological terror, blood...

Sci-Fi

Aquest gènere engloba una infinitat d’emocionants
aventures de ciència-ficció que mai ens deixen de
sorprendre. Naus espacials, societats distòpiques, increibles avenços tecnològics ... Hem fet una selecció
de curtmetratges on res és impossible, tot pot començar amb la pregunta: què passaria si...?

Públic Jove

Els joves tindran la possibilitat d’assistir a projeccions
amb una selecció pensada per a ells. Amb temàtiques
que apel·len a les seves inquietuds i preferències de
narració audiovisual, obrim un camí de possibilitats
entre gènere i públic en una simbiosi mútua.

Infantil / Escoles d’educació especial

Dos públics molt especials, nens i nenes de primària i
alumnes d’escoles d’educació especial, tindran el seu
primer contacte amb el format curt, mitjançant una
variada selecció de qualitat de curtmetratges d’animació.

Children / Special education schools

Two very special audiences, elementary school boys and
girls and special education students, will have their first
taste of the short film genre, through a varied selection of
quality animated films.

Womart és una secció que ens acompanya des de fa
més de deu anys, i està dedicada íntegrament a l’univers femení, en totes les seves manifestacions i perspectives.

Young Audiences

Youngsters will have the chance to attend screenings of
short films designed for them. Using formal themes and
discourses they can both enjoy and relate to, we open a
path of possibilities between genre and audience in a mutu

Womart

Pluja daurada

(Especial Sexe)
El sexe ha gaudit d’una posició destacada dins la
història del cinema, que ha ofert relats que van des
del sexe més càndid fins les desviacions més depravades.

Sci-Fi

This genre includes a huge number of exciting adventures
of science fiction that will always surprise us. Spacecrafts,
dystopian societies, and impressive advances in technology... We have collected short films where nothing is impossible. Everything starts with the question: What if...?

Womart

Womart is a session we’ve carried with us for over ten
years, and is entirely dedicated to the feminine world, in
all of its manifestations and perspectives.

Talents catalans

La secció de Talents Catalans recull el millor de la
producció actual en format curt a Catalunya. Una
aposta ferma per donar visibilitat a la cinematografia
nacional en el marc d’un festival de prestigi.

Catalan Talents
Golden Shower

(Sex Special)
Sex has enjoyed a prominent place in the history of cinema, offering stories ranging from the most candid sex to
perverted deviations.

Talents espanyols

Les obres de producció espanyola disposen d’un apartat especial per a mostrar els curtmetratges més destacats de l’últim any.

The Catalan Talents section will showcase a selection of
the best productions in short films from Catalonia. A strong
commitment to providing visibility for national films in
the context of a prestigious festival.

Comèdia

Una sessió composta íntegrament per petites històries
pensades per a fer-vos riure o, si més no, robar-vos uns
somriures. Amb personatges i situacions hilarants, i
humor per a tots els gustos: refinat, barroer, irònic,
histriònic, negre, universal.

Comedy

Spanish Talents

Spanish productions have a special section showcasing the
best works of the year.
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A session entirely composed of short stories designed to
make you laugh or, at least, smile. With hilarious characters and situations, and humour for every taste: refined,
crude, ironic, histrionic, black, universal…

Boxa

L’èpica de la boxa ha brindat grans moments a la
història del cinema, des de Toro Salvaje fins a Million
Dollar Baby, i el curtmetratge no és una excepció. En
aquesta sessió, composta tant per ficció com documental, gaudirem d’històries de lluita i superació, on
també es plantegen qüestions com la integració o la
igualtat de gènere.

Go green

Mecal sempre reserva un espai de la seva programació a causes socials i, si hi ha un problema que afecta a la totalitat de la població, és la salut del planeta.
Amb aquesta reivindicativa sessió volem contribuir a
la causa i oferir un aparador on denunciar problemàtiques com la dels plàstics o els evidents efectes del
canvi climàtic, celebrar solucions imaginatives nascudes arreu del món i així animar a adoptar actituds
respectuoses amb el medi ambient a través del cinema.

New ways to...

Internet i les xarxes socials han canviat per sempre
la manera que tenim de relacionar-nos amb el nostre
entorn. El límit entre la realitat i la ficció es difumina
en l’univers digital, i les situacions surrealistes han
esdevingut la normalitat. En aquesta sessió trobarem
bogeria cibernètica, amors de Tinder, selfies de campionat i tota mena d’expressions humanes passades
per les pantalles. Hi ha vida més enllà d’Internet?

New ways to...

The Internet and social networks have forever changed the
ways in which we relate to our surroundings. The boundary between reality and fiction is blurred in the digital universe and surreal situations have become normal. In this
session we will see cybernetic madness, Tinder romances,
selfies worthy of a champion and basically all kinds of human expression shown on a screen. Is there life beyond the
Internet?

In our commitment to sexual and gender equality and diversity, this year Mecal reserves a part of its programming
for giving visibility to trans people, those of the LGBTI+
community who probably suffer the most discrimination,
exclusion and lack of recognition. From documentaries
portraying real cases around the world, to fiction or animations describing the particularities and vicissitudes or
simply the day-to-day lives of those who were assigned a
wrong gender identity at birth.

Fervor religiós

Des del documental de caire antropològic fins a les ficcions més esbojarrades, convidem a reflexionar sobre
els extremismes en l’àmbit de la religió. Creients, fe,
sectes, pecat, exorcisme, doctrines, manaments, devoció, fanàtics...

Boxing

Boxing has given great moments to the history of cinema,
from Raging Bull to Million Dollar Baby, and short films
are no exception. In this session, composed of both fiction
and documentary, we will enjoy fighting and underdog
stories, where issues such as integration or gender equality
also arise.

Trans

Religious fervor

Go green

Mecal always reserves a part of its programming for social causes and if there is a problem that affects the totality
of the population, it is the planet’s health. With this activism session we want to contribute to the cause and offer
a window where we report problems like that of plastic or
the obvious effects of climate change, celebrate imaginative solutions being thought up and implemented around
the world, and thus encourage the adoption of environment-friendly attitudes through cinema.

Trans

En el nostre compromís amb la igualtat i la diversitat
sexual i de gènere, enguany Mecal reserva un espai
de la seva programació a donar visibilitat a les persones trans, segurament les que pateixen més discriminacions, exclusions i manca de reconeixement del
col·lectiu LGBTI+. Ja sigui a través de documentals
retratant casos reals d’arreu del món, com en ficcions
o animacions descrivint les particularitats, vicissituds
o, senzillament, el dia a dia d’aquells i aquelles a qui
es va assignar una identitat de gènere equivocada en
el moment de néixer.

From documentaries with an anthropological feel to the
most absurd fictions, we invite you to reflect on extremism
in the field of religion. Believers, faith, sects, sin, exorcism,
doctrines, commandments, devotion, fanatics...

Immigració

Davant d’una Europa hermètica i l’Amèrica de Trump, la crisi de la immigració arriba a nivells crítics.
Viatges cap a una vida millor acaben convertits en veritables malsons, sense cap mena de garantia de futur.
El què moltes vegades és invisible són els problemes
posteriors: la integració, la dificultat de l’idioma i la
nostàlgia. Aquesta secció recull un seguit d’històries
d’arreu del món explicades des de tota mena de perspectives, sense oblidar mai la vessant més humana.

Immigration

Faced with a sealed-off Europe and Trump’s America, the
immigration crisis is reaching critical levels. Journeys
toward a better life end up turning into real-life nightmares without any guarantees for the future. What is often invisible are the subsequent problems: integration, difficulty with language and nostalgia. This section contains
a series of stories from all over the world that are told from
all perspectives and don’t neglect the more human side.

Activitats paral·leles Parallel activities
Mercat del Curtmetratge

Coaching on Pitching

Coaching de Crowdfunding Verkami

Short Film Market

Escoles de Cinema de Barcelona

Coaching on Crowdfunding Verkami

El Mercat Internacional del Curtmetratge serà el punt
de trobada de professionals de l’audiovisual internacionals i al One-to-One podran reunir-se personalment amb aquells assistents afins. Només els profesionals acreditats podran participar i tindran accés a
una biblioteca audiovisual amb tots els curtmetratges
del festival.
The Short Film Market will be the meeting point for international audiovisual professionals, and during the
One-to-One meetings they will be able to meet with other
attendees. Only accredited professionals can participate
and will have access to an audiovisual library with all the
festival short films.

Coaching de Pitching

Aquesta activitat neix de la voluntat de donar suport
a creadors, per tal que dominin amb més facilitat
les tècniques comunicatives clau per presentar i fer
atractiu un projecte en un pitch. Per això, comptarem
amb professionals del sector que assessoraran els assistents: un productor, un distribuïdor, un advocat especialista i un comprador.

This activity stems from the will to support artists so that
they can master the key communication techniques to present and make their project appealing for a pitch presentation. In order to do this, we will have professionals who
will be advising attendees: a producer, a distributor, a specialized lawyer, and a buyer.

Els estudiants de les Escoles de Cinema de Barcelona
tindran la oportunitat de competir en aquesta secció
on es projectarà el millor curtmetratge de cadascuna
i es lliurarà un premi otorgat per part del públic assistent.

Barcelona Film Schools

The students of the Barcelona Film Schools will have the
chance to compete in this section where the best short film
of each school will be screened; and then a winner will be
chosen by the audience.

Batalla de programadors

Dos professionals del món del curtmetratge s’enfrontaran en una batalla d’obres audiovisuals. Tots
dos mostraran peces i el públic assistent escollirà el
guanyador.

Programmer’s Battle

Two short film professionals will face each other in an audiovisual battle. Each one will show different videos and
the winner will be picked by the audience.
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El micromecenatge és un mètode en alça i una bona
alternativa per trobar part o la totalitat del finançament d’un projecte cinematogràfic. En aquest taller,
Verkami donarà pautes, consells, idees: en resum,
assessorament per a què es pugui realitzar una campanya de crowdfunding exitosa a través d’una cita de
20-30 min.
Crowdfunding is a new method and an alternative used
to finance all or part of a cinematographic project. Jonás
Sala, cofounder of Verkami, will give guidelines, tips, ideas:
in short, advice on how to make a more successful crowdfunding campaign through an appointment of 20-30 min.

Taller ALMA de pitch per a guionistes

El Sindicat de Guionistes ALMA ofereix un taller en
què dos guionistes amb experiència en pitching i selecció de guions explicaran la seva experiència, oferiran els millors consells per afrontar un pitch i donaran
oportunitat als participants de resoldre dubtes amb
un criteri expert i exemples reals. La sessió serà a càrrec de Sara Antuña i Carlos Pando.

ALMA Pitch for Screenwriters Workshop

The ALMA Scriptwriters’ Union is offering a workshop
in which two screenwriters who have experience pitching
and choosing scripts will talk about their experience, offer
advice for making a pitch and answer questions using their
expert judgment and real examples. The session will be led
by Sara Antuña and Carlos Pando.

Documental Documentary
Competició Competition
Documental (5 sessions)

El documental en format curt és un dels gèneres més ignorats als festivals cinematogràfics, malgrat que es troba en un
moment de gran vitalitat i de fort creixement. Sovint s’utilitza per a tractar temàtiques reivindicatives allunyades de la
nostra quotidianitat.

Documentary (5 sessions)

The short-form documentary is one of the most ignored genres in film festivals even though it finds itself in a period of
great vitality and strong growth. These are aggressive works that allow us to recognize and take interest in certain aspects
of reality far from our daily lives.

Secció paral·lela Parallel section
Concursos freaks

Concursos de bellesa per nenes de 4 anys o per galls de la mida d’una llauna de refresc, ocells valorats pel seu cant i humans
valorats per la seva capacitat d’imitar la crida del cérvol, i un torneig de culturisme vist des dels bastidors… Aquesta col·lecció de
petits documentals ens permetrà endinsar-nos en aquests móns desconeguts i singulars de tiares i pedigrís, que donen fe de la
capacitat de l’ésser humà de posar-se a prova, de la seva imaginació desbordant i, sovint també, del món absurd en què ens ha
tocat viure.

Freak shows

Beauty pageants for 4 years old girls or for chickens the size of a soda can, birds rated according to their singing and humans rated according
to their ability to simulate the deer calling, and a body-building tournament seen from the backstage... This collection of short documentaries
will provide a unique insight into these unknown and peculiar worlds of tiaras and pedigrees, that demonstrate the human race’s ability to
test themselves, their overflowing imagination and the absurd world in which we live in.

Activitats paral·leles Parallel activities
The Barcelona Documentary Club

Es tracta d’una trobada informal de creatius i professionals del documental que té lloc cada mes. El seu
objectiu és esdevenir un punt de reunió de professionals amb les mateixes inquietuds i visió internacional. Aquest abril tindrà lloc en el marc del Mecal i
tindrà un caràcter obert, sense necessitat d’inscripció
prèvia. Tindrà lloc a l’Arts Santa Mònica. Organitzat
en col·laboració amb The Barcelona Documentary
Club (www.bcndoclub.com).

The Barcelona Documentary Club

An informal gathering of creatives and documentary professionals that takes place every month. Its objective is to
become a meeting point for professionals who share the
same motivations and international vision. This April, it
will take place in the context of Mecal and will be openended, no prior registration required. It will take place at
Arts Santa Mònica. A gathering organized in collaboration
with The Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.
com).

Bandes sonores per a documentals - Joan Gil

Aquesta sessió vol aportar llum sobre el procés creatiu del compositor en el món audiovisual. Sota la filosofia que la música no és de qui la fa sinó de qui
la necessita, el docent i compositor Joan Gil guiarà el
taller. Organitzat en col·laboració amb The Barcelona
Documentary Club (www.bcndoclub.com).

Soundtracks for Documentaries - Joan Gil

This session aims to shed light on the creative process of
the composer in the audiovisual world. Under the philosophy that music does not belong to the person who does it
but rather who needs it, the teacher and composer Joan Gil
will guide the workshop. Organized in collaboration with
The Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.com).

Conferència: Crowdfunding, del finançament
col·lectiu a la transformació social
- Xavier Artigas, Metromuster

Masterclass: Com fer un tràiler que vengui
- Cosima Dannoritzer i Bettina Walter

Per vendre el projecte del teu documental a cadenes i
patrocinadors, necessites un tràiler. En aquesta classe
magistral, dues professionals reconegudes internacionalment, Bettina Walter (productora de Google and the
World Brain) i Cosima Dannoritzer (directora de Time
thieves) expliquen com produir tràilers efectius i amb
ganxo, fins i tot amb un pressupost limitat. Organitzat
en col·laboració amb The Barcelona Documentary
Club (www.bcndoclub.com).

Xavier Artigas, que va iniciar una de les primeres campanyes de crowdfunding del país, presentarà aquesta
xerrada per posar en valor el potencial del micromecenatge com a estratègia de comunicació i com a eina
per a crear comunitats al voltant de projectes documentals. Organitzat en col·laboració amb The Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.com).

Masterclass: How to make a trailer that sells- Cosima Dannoritzer and Bettina Walter

Lecture: Crowdfunding, from collective financing to
social transformation - Xavier Artigas, Metromuster

Xavier Artigas, who initiated one of the first crowdfunding
campaigns in the country, will present this talk to show the
potential of small donations as a communication strategy
and as a tool to create communities around documentary
projects. Organized in collaboration with The Barcelona
Documentary Club (www.bcndoclub.com).
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To pitch your documentary project to broadcasters and
financiers, you need a trailer. In this masterclass, internationaly recognised Bettina Walter (producer of ‘Google
and the World Brain’) and Cosima Dannoritzer (director
of ‘Time Thieves’) explain how to produce a punchy and
effective trailer, even with a limited budget. A masterclass
organized in collaboration with The Barcelona Documentary Club (www.bcndoclub.com).

ESTÒNIA
País convidat Guest countr y
Com és habitual, Mecal dedica un espai destacat de la seva programació a la millor filmografia en curt d’un país. Enguany, celebrarem la gran tradició de cinema d’animació que existeix de la petita república bàltica d’Estònia, amb 4
programes que aproparan al públic barceloní el millor de la seva producció animada en format curt.
De la mà de l’Estonian Short Film Center i amb motiu del 100 aniversari d’Estònia el passat 2018, els espectadors del
Mecal podran descobrir i gaudir d’una selecció d’obres estonianes de gran qualitat i prestigi, obrint una finestra a una
de les filmografies més desconegudes i interessants del nostre continent.
As usual, Mecal dedicates a prominent space of its programming to the best short filmography of one country. This year, we celebrate the great tradition of animated film in the small, Baltic Republic of Estonia with four programs that will bring the best of its
animated short-format productions to the public of Barcelona.
Brought to you by the Estonian Short Film Center and on the occasion of the 100th anniversary of Estonia in 2018, Mecal spectators will be able to discover and enjoy a selection of Estonian works of great quality and prestige, opening a window to one of the
most unknown and interesting filmographies of our continent.

ESTÒNIA PÖFF Black Nights
(festival)

El festival més gran del nord d’Europa i el principal
esdeveniment cultural del país convidat és el Tallin
Black Nights Film Festival (PÖFF en les seves sigles
estonianes). En aquesta sessió es presentará una selecció de peces d’animació estonianes que han guanyat
premis al llarg de les seves 22 edicions.

ESTÒNIA Retrospectiva Priit Tender

Priit Tender (Tallin, 1971), és considerat ja per molts
l’hereu natural del mestre Priit Pärn. Aquest animador estonià ha dirigit, dissenyat i escrit al voltant
d’una vintena de curtmetratges. Els seus films es caracteritzen pel seu imaginari surrealista, l’humor negre i viatjes foscos existencials, i han estat seleccionats
i premiats als certàmens més importants de curtmetratges i animació, com Annecy, Ottawa o Hiroshima.
Tender será un dels membres del jurat d’animació del
Mecal Pro 2019. També presentarà una projecció de
curtmetratges abans del cocktail estonià, en honor al
país convidat de Mecal aquest 2019. En aquest passi
podrem veure una selecció d’obres d’aquest reconegut autor, així com una de cada un dels programes anteriors (escola, festival, productora).

Northern Europe’s biggest festival and the main cultural
event in the guest country is Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF in Estonian). A selection of Estonian animated
pieces that have won prizes throughout the festival’s 22
editions will be presented in this session

ESTÒNIA Especial Eesti Joonisfilm
(productora)
Fundat l’any 1971, el Joonisfilm Studio és gran responsable de la fama de les pel·lícules animades estonianes
a nivell mundial. Les seves animacions apareixen als
rànquings de les millors produccions animades i en
qualsevol retrospectiva sobre cinema estonià.
Des del seu naixement, de la mà del seu fundador
Rein Raamat, l’estudi ha tingut grans ambicions artístiques i ja era una excepció dins la indústria animada
soviética, rígida i molt centrada en l’animació infantil.
No només va sobreviure la transició radical a l’economia de mercat després d’abandonar Estònia la Unió
Soviètica, sinó que va saber mantenir el seu segell distintiu produïnt animació d’autor i fins i tot ha aconseguit l’èxit comercial amb la franquicia de Lotte. Una
sessió en la que descubrir alguns dels seus mestres,
com Priit Pärn, Priit Tender o Kaspar Jancis.

ESTÒNIA Eesti Kunstiakadeemia (escola)
Els futurs talents del cinema i la animació d’Estònia
es formen a la Estonian Academy of Arts (Eesti Kunstiakadeemia), l’única universitat pública del país que
imparteix estudis artístics superiors. Podrem meravellar-nos amb els treballs dels seus estudiants que
compten, entre d’altres, amb professors tan reconeguts com Priit Pärn, el qual ha tingut una gran influència en vàries generacions de creadors tant estonians
com internacionals.

Priit Tender (Tallinn, 1971) is considered by many to be the

The future talents of Estonian film and animation are
made in the Estonian Academy of Arts (Eesti Kunstiakadeemia), the only public university in the country that
provides higher education artistic studios. We’ll be able
to wonder at the works of students who have professors
as well-known as, among others, Priit Pärn, who has had
a great influence on various generations of both Estonian
and international creators.

natural heir of master Priit Pärn. This Estonian animator
has directed, designed, and written a score of short films.
His films are characterized by his imaginative surrealism,
black humor, and dark existential journeys, and have been
selected for and won prizes in the best short film and animation competitions, such as Annecy, Ottawa, and Hiroshima.
Tender will be one of the members of the animation jury
during Mecal Pro 2019. He will also show a screening of
short films before the Estonian cocktail hour in honor of
Mecal 2019’s guest country. During this section we’ll see a
selection of works by this well-known creator, along with
one of each of the other programmes (the school, festival,
and production company).
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Founded in 1971, Joonisfilm Studio has played a big part in
Estonia’s world fame for animated films. Their animations
appear among the rankings for the best animated productions and in every retrospective of Estonian film.
Since its birth and at the hand of founder Rein Raamat,
the studio has always had great artistic ambitions and was
exceptional among the Soviet animation industry, which
was inflexible and centered around animation for children. Not only did it survive the radical transition to the
market economy after Estonia left the Soviet Union, but it
also knew how to maintain its trademark producing independent animations and it even achieved commercial success with the Lotte franchise. A session to discover some of
its masters like Priit Pärn, Priit Tender, and Kaspar Jancis.

Espais i Restaurants
Venues and Restaurants
1_Ferrum

2_Ocaña

3_El Foro

Veritable cuina mediterrània, amb productes frescos,
d’acurada presentació, servida amb especial atenció
i un preu assequible. El local és molt acollidor, amb
vida pròpia i una agradable terrassa. Ofereix un menú
de dilluns a divendres al migdia de 14.50€, a més de la
carta i una oferta de vins interessant. Idoni per a la celebració d’esdeveniments, que es complementen amb
la cocteleria “Aigua del Carmen”.

Ocaña és un espai polivalent que canvia del dia a la
nit: un Cafè il·luminat per la llum dels canelobres, un
Restaurant de proposta gastronòmica basada en la
cuina catalana, un Cocktail Club, i la seva acolorida
Terrassa, constant espectadora de la vida bohèmia
de la Plaça Reial. A Ocaña es viu el ritme de la nova
Barcelona, que es mou sota la ciutat turística: romàntica, canalla i underground. També acull propostes
culturals trencadores, sempre amb la llibertat com
a mitjà d’expressió: drags, performance, residències
culturals...

Un punt de trobada entre la gastronomia, l’art i la
cultura. El Foro, restaurant argentí al Born, Barcelona. El seu aspecte de bistrôt, l’ambientació i la decoració formen part del seu encant. Són especialistes en
carns Gran Gourmet i compten amb una selecció de
mitjanes premium de llarga i curta maduració. Tenen
plats mediterranis i vegetarians, i també pastes casolanes, però el que el fa especial per sobre de tot és la
seva oferta i la relació qualitat-preu.

Carrer Còrsega, 400

Truly Mediterranean cuisine with fresh products, carefully
presented and lovingly served at affordable prices. The restaurant is welcoming with a life of its own and a pleasant
terrace. It has a set lunchtime menu from Monday to Friday for €14.50, as well as an à la carte menu and an interesting selection of wines. It is ideal for celebrating events,
which can be rounded off at the cocktail lounge “Aigua del
Carmen”.

Carrer de la Princesa, 53

Plaça Reial, 13-15

Ocaña is a multipurpose space that changes from day to
night: a café illuminated by candlelight, a gastronomic Catalan restaurant, a cocktail club, and its colorful terrace,
which bears witness to the bohemian lifestyle of the Plaça
Reial. The rhythm of the new Barcelona, which moves underneath the tourist city, is underway at Ocaña: romantic,
street and underground. It also hosts breakthrough cultural events, always with freedom as a means of expression:
drag shows, performances, cultural residences...

A meeting point between gastronomy, art, and culture. El
Foro, an Argentinian restaurant in el Born, Barcelona. El
Foro has the appearance of a French bistro and the ambiance and decor are part of its charm. They are specialized
in «Gran Gourmet» meat and have a selection of premium
T-bone steaks of long and short maturation. They have
Mediterranean and vegetarian cuisine and handmade pastas, but above all, what makes it special is its menu value.

4_ Restaurant En Ville

5_ Restaurant Palosanto

6_ The Sopa Boba

Fa cinc anys, un grup d’amics va crear l’En Ville. Els
fills d’un dels socis són celíacs, i arrel de la dificultat que això suposava, va sorgir una sensibilitat cap
al col·lectiu que va guiar els passos del restaurant.
Aquest projecte treballa per una execució impecable:
després de diverses obres d’adequació, avui és un
espai 100% lliure de gluten. A més, el personal està
format i assessorat pel reputat xef celíac Carlos Milà.
En Ville ofereix una carta variada amb matèria prima d’alta qualitat on destaquen les tapes i les carns i
peixos frescos. Es combina la cuina tradicional francesa i catalana amb una elaboració creativa i original.

Palosanto és una neotaberna on se serveixen tapes i
platets de primera qualitat. Aquí pots trobar receptes
clàssiques de la cultura mediterrània fusionades amb
sabors d’altres cultures i elaborades per un equip de
cuina jove i apassionat. El resultat: una cuina simple,
honesta, i de gran qualitat que pensa en el producte
com a autèntica estrella.
Kokka és la primera barra japo-peruana de Barcelona convertida ara en sushi bar amb influències nikkei
... Una proposta diferent i molt especial per maridar
amb còctels que representa una fusió única de les
dues cultures.

Five years ago, a group of friends created En Ville. The
children of one of the partners are celiacs, and due to the
difficulty that this meant, sensitivity arose among the
group that guided the steps of the restaurant. This project
works toward an impeccable execution: after several modifications, today it is a 100% gluten free space. In addition,
the staff is trained and advised by renowned celiac chef
Carlos Milà. En Ville offers a varied menu with high quality raw materials, where fresh tapas, meat and fish stand
out. Traditional French and Catalan cuisines are combined
with creative and original elaboration

Palosanto is a gastropub that serves high quality tapas and
small plates. Here you’ll find classic Mediterranean recipes
fused with flavors from other cultures made by the young
and passionate team in the kitchen. The result: simple,
honest, and high quality cuisine that aims to make the food
the real star.
Kokka is the first Japanese-Peruvian bar turned sushi bar
with Nikkei influences in Barcelona… a different and special menu to pair with cocktails for a unique fusion of both
cultures.

Un petit local, situat a la banda dreta de l’Eixample, al
cor de Barcelona on gaudir de la cuina de mercat en
un ambient càlid que combina amb la vida del barri.
Una barra llarga i àmplia al capdavant de la sala, una
il•luminació tènue i un equip jove amb ganes i motivació creen una atmòsfera on menys és més.
The Sopa Boba ofereix un menú de migidia senzill,
variat i equilibrat, elaborat diàriament amb producte
de proximitat amb una gran relació qualitat-preu. A
les nits s’uneixen les forces per a crear una expriència per a tots els sentits on degustar la seva carta de
platets per a compartir. Producte de qualitat, treballat
amb cura i respecte que combina la cuina mediterrània amb un toc internacional.

Carrer del Dr. Dou, 14

Carrer d’Avinyó, 30
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Carrer del Bruc, 115

A small venue in L’Eixample Dreta in the heart of Barcelona where you can enjoy market fare in a warm ambience
that complements the lifestyle of the neighborhood. A long
and wide bar at the front of the room, dim lighting, and a
young, enthusiastic, and motivated team create an atmosphere where less is more.
The Sopa Boba offers a simple, varied, and balanced lunch
menu that is prepared daily with local ingredients and
is a great value. At night, forces come together to create
a full-sensory experience where you can try the menu of
small shared plates. High-quality products, carefully and
respectfully prepared, that combine Mediterranean cuisine with an international touch.

7_ Chaka Khan

8_ La Menuda

Si tot et sembla el compte de mai no acabar, ha arribat el moment de visitar Chaka Khan. Imagina fer la
volta al món en una sola nit i sense aixecar-te de la
taula. T’oferim els plats més exòtics i selectes portats
des dels llocs més recòndits del planeta per a que disfrutis d’un veritable viatje dels sentits. A més, disfruta
de sessions musicals en directe i dels nostres experts
bartenders a la nostra espectacular cocteleria per així
amenitzar les nits a la ciutat de Barcelona.

La Menuda és una taproom situada en ple cor de la
Dreta de l’Eixample. Neix amb el propòsit d’oferir les
millors cerveses artesanes i una oferta culinària original, amb producte de proximitat i ramaderia sostenible. Entre les seves propostes destaca la burger de
vedella dry-aged, amb carn madurada de rubia galega,
o l’entrepà de pollastre de corral de la Vall de Bianya.
La Menuda sempre sorprèn amb les millors novetats
en cerveses de tots els racons del món.

If it seems like everything is the same these days, it’s time
to visit Chaka Khan. Imagine travelling around the world
in one night without getting up from the table. We offer
you the most exotic and selective dishes brought from the
most remote places on the planet so you can enjoy a true
journey of the senses. You’ll also enjoy live music sessions
and our cocktail bar and your nights in Barcelona will be
brighter.

La Menuda is a taproom that’s situated in the heart of Dreta de l’Eixample. It was created with the goal of offering the
best craft beers and original food with local products and
sustainable livestock. Standing out on the menu is their
dry-aged veal burger made from aged Rubia Gallega meat
and the chicken sandwich sourced from Vall de Bianya. La
Menuda is always surprising with the best new beers from
all around the world.

Carrer de l’Hospital, 104

Carrer de Provença, 318

Localització Location

B

1
8
6

A

D
4

7

3

2
5

C

A

B

C

Movistar Centre

Institut français

Arts Santa Mònica

Carrer de Fontanella, 2,
Metro: L1 i L3 Catalunya

Carrer de Moià, 8,
Metro: L3 i L5 Diagonal

La Rambla, 7
Metro: L3 Drassanes

11

D

MACBA

Plaça dels Àngels, 1,
Metro: L1 i L2 Universitat

ANIMACIÓ
Març

28 Dijous

29 Divendres

30 Dissabte

31 Diumenge

16:30h - Auditori
Llargmetratge: Virus Topical
18:30h - Auditori
Estònia: PÖFF Tallinn Black
Nights Film Festival
20:00h - Auditori
Competició Animació 1
21:30h - Auditori
Competició Animació 2

17:00h - Auditori
Competició Documental
Animat 1
18:30h - Auditori
Competició Documental
Animat 2
20:00h - Auditori
Competició Animació Obliqua

16:30h - Auditori
Llargmetratge: Black is Beltza
18:00h - Auditori
Conferència - Making off Black is Beltza
amb Beñat Beitia i Josep Homs
20:00h - Auditori
Competició Animació 4
21:30h - Auditori
Trash Anim

12:00h - Auditori
Llargmetratge infantil:
Gordon i Paddy
17:00h - Auditori
Estònia: Estonian
Academy of Arts
18:30h - Auditori
Competició Animació 5
20:00h - Auditori
Competició Animació 6
21:30h - Auditori
Estònia: Especial Eesti Joonisfilm

MACBA

ARTS SANTA MÒNICA

Abril

FICCIÓ

18:00h - Sala d’actes
Videojoc Gris amb Conrad Roset
i Adrian Miguel

MACBA

21:30h - Auditori
Competició Animació 3

ARTS SANTA MÒNICA
11:00h - Sala d’actes
Elevator Pitch and networking
16:30h - Sala d’actes
Masterclass producció d’animació
amb Laia Alomar
18:00h - Sala d’actes
Masterclass disseny de personatges
per Disney i Dreamworks
amb Leo Sanchez

MACBA

ARTS SANTA MÒNICA
11:00h - Sala d’actes
Masterclass escultura i modelatge
de persontages amb Rafa Zabala
19:00h - Sala d’actes
Estònia: Retrospectiva Priit Tender

MACBA

ARTS SANTA MÒNICA
11:00h - Sala d’actes
Taller Unreal

20:30h - Sala d’actes
Cocktail Estònia

18:00h - Sala d’actes
Conferència: Retrospectiva
studio Prima Linea
amb Christophe Jankovic

INSTITUT FRANÇAIS

5 Divendres

INSTITUT FRANÇAIS

6 Dissabte

INSTITUT FRANÇAIS

7 Diumenge

INSTITUT FRANÇAIS

10:00h - Auditori
Infantil
18:00h - Auditori
Escoles de Cinema de Barcelona
20:00h - Auditori
Competició Internacional 1
21:30h - Auditori
Competició Obliqua 1

11:30h - Auditori
Públic Jove
18:30h - Auditori
Competició Obliqua 2
20:00h - Auditori
Competició Internacional 2
21:30h - Auditori
Competició Internacional 3

11:00h - Auditori
Infantil
17:00h - Auditori
Competició Obliqua 3
18:00h - Aula
Taller Alma de pitch per a guionistes
18:30h - Auditori
Batalla de Programadors

17:00h - Auditori
Talents Catalans
18:30h - Auditori
Competició Obliqua 4

MOVISTAR CENTRE

MOVISTAR CENTRE

20:15h - Auditori
Competició Internacional 4

10:00h - Auditori
Coaching de Crowdfunding - Verkami

10:00h - Auditori
Coaching de Pitching

21:45h - Auditori
Competició Internacional 5

10:00h - 16:30 Auditori
Mercat Internacional del Curtmetratge
(Video Library) Accés amb acreditació

10:00h - 16:30 Auditori
Mercat Internacional del Curtmetratge
(Video Library) Accés amb acreditació

MOVISTAR CENTRE

4 Dijous

20:00h - Auditori
Competició Internacional 6
21:30h - Auditori
Competició Internacional 7

10:00h - Auditori
One to One (amb inscripció prèvia)

Abril

DOCUMENTAL

12:00h - 16:30 Auditori
Mercat Internacional del Curtmetratge
(Video Library) Accés amb acreditació

11 Dijous

12 Divendres

13 Dissabte

14 Diumenge

18:00h - Sala d’actes
Masterclass : com crear un tràiler per
vendre amb Cosima Dannaritzer i
Bettina Walter
18:30h - Claustre
New ways to...
19:30h - Terrassa
Trobada de The Barcelona
Documentary Club
20:00h - Claustre
Competició Documental 1
20:00h - Sala d’actes
Concursos Freaks
21:30h - Claustre
Competició Documental 2
21:30h - Sala d’actes
Fervor religiós

11:00h - Claustre
Sessió escoles d’educació especial
17:00h - Claustre
Talents Espanyols

11:00h - Sala d’actes
Taller d’animació per professors
amb Mario Torrecillas
15:30h - Claustre
Terror 1
16:00h - Sala d’actes
Boxa
17:00h - Claustre
Sci-Fi 1
17:30h - Sala d’actes
Bandes sonores per documentals
amb Joan Gil
18:30h - Claustre
Terror 2
19:00h - Sala d’actes
Conferència: Crowdfunding
per documental amb Xavi Artigues
20:00h - Claustre
Competició Documental 5
20:30h - Sala d’actes
Sci-Fi 2

16:00h - Sala d’actes
Immigració
17:00h - Claustre
Comèdia 1

ARTS SANTA MÒNICA

ARTS SANTA MÒNICA

18:00h - Sala d’actes
Plançó: Concurs d’animació
d’escoles catalanes
18:30h - Claustre
Trans
19:00h - Sala d’actes
Entrega de premis Plançó + networking
20:00h - Claustre
Competició Documental 3
21:30h - Claustre
Competició Documental 4

MOVISTAR CENTRE
17:00h - Auditori
Jornada MEDIA

Todos los sábados a las 23:30h, Nightlife en OCAÑA
Every Saturday at 23:30h, Nightlife in OCAÑA

ARTS SANTA MÒNICA

21:30h - Claustre
Pluja Daurada (Especial Sexe)

ARTS SANTA MÒNICA

17:30h - Sala d’actes
Go Green
18:30h - Claustre
Comèdia 2
19:00h - Sala d’actes
Womart
20:00h - Claustre
Premis Mecal Pro 2019

