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DILLUNS 15 D'AGOST DE 2022
ESPINES
DIRECCIÓ: Iván Sáinz-Pardo.
INTÈRPRETS: Aitana Sánchez-Gĳón, Julieta Serrano y José Sacristán.
SINOPSI: Carmen té 50 anys i desitja llevar-se una vida que sembla haver-li donat sempre l'esquena. No obstant això, un
missatge inesperat en el seu mòbil li ho impedeix.
WORK IT CLASS!
DIRECCIÓ: Pol Diggler.
INTÈRPRETS: Roser Bundó, Artur Villalba, Miriam Marcet, Morgan Symes, Edgar Moreno y José Luis Miranda.
SINOPSI: Durant una elegant festa de Nit de cap d'any, dos ballarins intentaran burlar-se del públic de classe alta canviant la
cançó de la seua actuació. La batalla més inusual està a punt de començar.
SOLTA
DIRECCIÓ: Javier Pereira.
INTÉRPRETS: Olivia Baglivi, Eduardo Lloveras, Natalia Rodríguez, María Jáimez, Álvaro Monje, José Milán, Javier Ballesteros y
Álex Portela.
SINOPSI: Alba es desperta un matí al costat de dos xics. Alguna cosa va ocórrer la nit anterior, però no recorda res, només
una estranya sensació que no aconsegueix definir.
MINDANAO
DIRECCIÓ: Borja Soler.
INTÉRPRETS: Carmen Machi, Paulina García, Ángel Burgos, Fran Nortes, Lola Errando, Greg Hicks y Alicia Senabre.
SINOPSI: Marisol, l'alcaldessa corrupta d'una ciutat de Llevant, passa els seus últimas hores en llibertat envoltada del seu
seguici. L'última festa al costat de la seua gent més fidel: la mà dreta del seu partit, l'empresari amb el qual construïsć el seu
xicotet imperi, una secretària amb poques llums, un cantant que és l'ànima de la festa i el seu gran amor, Amparo.
ELS DIES QUE (MAI) VAN SER
DIRECCIÓ: Kevin Iglesias y Pedro Rivero.
INTÈRPRETES: Antonio Esquivias, Jone Laspiur, Álex de la Peña, Julia Aurre y Pedro Rivero.
SINOPSI: Tres personatges estan a punt de viure el millor moment de les seues vides...fins que un estrany fenomen fa acte
de presència per a interrompre-ho tot.
MASCULÍ_32
DIRECCIÓ: Nabil Chabaan.
INTÈRPRETS: Jan Cornet y Alejandro Albarracín.
SINOPSI: Dos desconeguts se citen a casa d'un d'ells per a mantindre relacions sexuals. La falta de connexió entre tots dos
fa que la situació siga cada vegada més incòmoda.
EL SOMNI DELS GOSSOS
DIRECCIÓ: Dídac Gimeno.
INTÈRPRETS: Ruth Díaz, Jimena Martínez, Alberto Roldán, Rafael Iglesias, Lorena Amicis, Jandro Álvarez, Evan Irisarri y
Alejandro Soriano.
SINOPSI: Fosqueja en la terra erma. Esther intenta posar fora de perill al seu fill César, que ha sigut atacat per una criatura
de la nit. Però el xiquet desapareix i Esther ix en la seua cerca amb els seus gossos de caça i la seua ballesta.
TULA
DIRECCIÓ: Bea de Silva.
INTÈRPRETS: Tamara Berbés y Eider González.
SINOPSI: Tula és l'encarregada de netejar els banys d'un col·legi femení. La seua jornada es veu alterada quan la filla de
catorze anys de la directora li fa una confessió.

DIMARTS 16 D'AGOST DE 2022
ESTIGIA
DIRECCIÓ: Esteban Carcelén.
INTÈRPRETS: Olvido Cano, Alfredo Alcantud, Marisol Moreno, Lucía Salas, Hugo Quiles y Aaron Ruiz.
SINOPSI: En una etapa de depressió i dissociació, Alina, una jove pintora, intenta bregar amb el seu tràgic passat a través de
l'art.
ACONSEGUIR EL VÓRTEX
DIRECCIÓ: Pedro Poveda.
INTÈRPRETS: Juan Pedro Alcántara, Bárbara Vargas y Emmanuel Vizcaíno.
SINOPSI: Un estrany ser aterra per accident en la Terra, i sobreviu ocupant el cos d'un home. Una vegada camuflat en la
societat terrícola, per a tornar al seu planeta localitza un vòrtex piramidal magnètic en la planta superior d'un gratacel.
POCS, BONS I SEGURS
DIRECCIÓ: Ales Payá y Gorka Lasaosa.
INTÈRPRETS: Pau Poch, Biel Montoro, Álex Moreu, Albert Adrià, Gorka Lasaosa, Enrique Asenjo y David Montaño.
SINOPSI:Miguel és un pres comú que compleix condemna en la presó de Carabanchel (Madrid) en 1975. A la recerca de la
llibertat i fugint de l'alienació de l'àmbit carcerari, acabarà motivant la primera acció que es va produir a les presons espanyoles
per a cridar a la mobilització dels presos comuns.
L’ARTICLE DE L’AMOR
DIRECCIÓ: Clara Duvert, Margot Chauchoy, Cédric Bagein, Laure Maitrehenry, Mattéo Martínez y Julien Cabezas.
INTÈRPRETS: Animació.
SINOPSI: En el seu aniversari de noces, Brigitte fa tot el possible per a reavivar la flama entre ella i el seu marit, un antic
empresari de pompes fúnebres.
OUTSIDE IS FREE
DIRECCIÓ: Antoni Sendra.
INTÈRPRETS: Àngel Fígols Llorach, Raúl Navarro, Laura Valero, Guille Zabala y Leo de Bari.
SINOPSI: Un ciclista pateix un accident entrenant. Malferit i incapaç de moure's, queda atrapat a la muntanya. L'aparició d'un
gos marcarà el destí de la seua supervivència.
REMEMBER WHY YOU STARTED
DIRECCIÓ: Blas Egea.
INTÈRPRETS: Patrick Criado, Milagros Morón, Javier Bodalo, Paula Arjona, Pilar Serrano, Sita Abellán y Jedet.
SINOPSI: Pablo és un jove camell sense futur, que ven drogues de disseny en una discoteca de Madrid. L'única persona per la
qual donaria la vida és la seua iaia Paquita. Després d'una nit de festa descontrolada, l'anciana haurà de prendre una gran
decisió per a evitar que el seu net acabe pres.
FARRUCAS
DIRECCIÓ: Ian de la Rosa.
INTÈRPRETS: Hadoum Benghnidira Nieto, Fatema Benalghani Bousrĳ, Sheima El Haddad Bousrĳ y Sokayna El Assri.
SINOPSI: Hadoum, Fátima, Sheima i Sokayna són quatre adolescents del Puche, un barri perifèric de la ciutat espanyola
d'Almeria, orgulloses de les seues arrels marroquines i espanyoles. Juntes s'enfronten a les seues primeres experiències en
instituts fora del barri, que fan evidents les mancances del seu entorn, però no aconsegueixen que disminuïsca els seus desitjos.
DEMÀ TORNARÉ
DIRECCIÓ: Hugo de la Riva.
INTÈRPRETS: Silvia Casanova, Oriol Cervera y Stéphanie Magnin.
SINOPSI: Carlos dorm en el tanatori fins que li desperten perquè la seua àvia ha desaparegut del taüt.

DIMECRES 17 D'AGOST DE 2022
L'ALTRE
DIRECCIÓ: Marc Gázquez.
INTÈRPRETS: Adrià Salazar, Daniel Grao, Gio García, Rocío Muñoz-Cobo y Mar del Hoyo.
SINOPSI: Hui és l'aniversari d'Iván, compleix 18 anys. Després d'una llarga nit de celebració amb els seus amics, torna a casa
amb intenció de dormir fins a vesprada, però la seua mare li desperta per a felicitar-lo i donar-li el seu regal: un rellotge.
CIMENT I ACER
DIRECCIÓ: Oriol Villar.
INTÈRPRETS: Luis Tosar y Daniel Guzmán.
SINOPSI: Víctor i Nacho són amics i mafiosos. Han sigut torturats i encadenats a un bloc de ciment. Mentre Nacho fa
l'impossible per salvar-se, Víctor intenta esbrinar per què el seu cap els ha traït. Reflexionen sobre la seua vida, sobre el seu
passat, i llavors Nacho decideix fer una confessió que canviarà les seues vides, si és que aconsegueixen salvar-se.
CLICK
DIRECCIÓ: Luis Reneo.
INTÈRPRETS: Jorge Cabrera, Javier Ríos y Carlos Olalla.
SINOPSI: Ángel ha caigut mentre practicava escalada i té un tall profund a la cama. Està atrapat, el seu mòbil no funciona i
s'aveïna un temporal. Un estrany li socorre. Es diu Carlos i l'ajuda a acollir-se en el refugi de muntanya.
FLORES PER A CONCHA
DIRECCIÓ: Mabel Lozano.
INTÈRPRETS: Laura Rozalén.
SINOPSI: Un cadàver. Dues actrius. Un mateix paper. Un segle pel mig.

ROSCA
DIRECCIÓ: Federico Scopazzo y Magdalena Pardo.
INTÈRPRETS: Federico Scopazzo, Juanjo Fernández y Lourdes Velázquez.
SINOPSI: Una parella es pren un cap de setmana de vacances en una casa prestada. Un xicotet inconvenient amb un estrany
els fa descendir per un espiral de complicacions, arruïnant els pocs dies de gaudi, deixant apuntar els seus desitjos més foscos.
LA INQUILINA
DIRECCIÓ: Lucas Paulino y Ángel Torres.
INTÈRPRETS: Belén Rueda, Soledad Osorio y Elvira Arce.
SINOPSI: Has notat alguna vegada aqueix pessigolleig a la cama que fa que et coste moure-la? Segurament se t'ha dormit…
o no.
LES LLÀGRIMES DEL SENA
DIRECCIÓ: Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer y Alice
Letailleur.
INTÈRPRETS: Animació.
SINOPSI: El 17 d'octubre de 1961, uns treballadors algerians decideixen manifestar-se als carrers de París contra el toc de
queda imposat per la Prefectura de Policia.
INTENTANT
DIRECCIÓ: Juan Manuel Montilla “Langui”.
INTÈRPRETS: Juan Manuel Montilla “Langui” y Hugo Montilla.
SINOPSI: Santiago és un pare amb una paràlisi cerebral que li fa caminar amb dificultat. Tots els dies acudeix al col·legi a
buscar al seu fill Diego i realitzen el mateix camí de tornada; però hui serà diferent. Diego, ja adolescent, i Santiago, que encara
veu en el seu fill a un xiquet, tindran una discussió plena de veritats que fan mal i silencis que emocionen.

DĲOUS 18 D'AGOST DE 2022
EXISTIR
DIRECCIÓ: Cristian Martínez.
INTÈRPRETS: Nadia Clavel, Luis Caballos, Jesús Fernández, Jose Luis Ortega, Jacob Llopis y Momo Espigares.
SINOPSI: Lucía ho ha perdut tot després de la mort del seu marit per sobredosi. Julio, el seu sogre, la culpa del succeït i li ha
llevat la custòdia del seu fill Alejandro. Quins feixos quan perds tot el que mestresses? què més et pot oferir la vida? Lucía
intenta descobrir-ho en un viatge a través dels seus records.

PHONORAMA
DIRECCIÓ: Álex Rey.
INTÈRPRETS: Animació.
SINOPSI: Jose Antonio es disposa a gaudir d'una agradable vesprada de lectura, prostrat en la seua cadira de rodes, al seu
apartament de Manhattan. Però una força fosca i terrible està a punt de posar el seu món potes enlaire. I és que ningú pot
escapar del poder destructor de Phonorama…

HABIBI
DIRECCIÓ: Guillermo Cabot.
INTÈRPRETS: Hicham Malayo, Bouchra Bouafia, Bruno Martín, Jordi Estupiñá, Mia Soler, Pau Blanch, María Lopez Brotón,
Marina Orell, Elisa Crivillen y Susana de Muñoz.
SINOPSI: Un autobús urbà circula per la ciutat. Es deté i puja una parella àrab. Ell es dirigeix a ella en veu alta, nerviós. Els
passatgers observen amb desconfiança i preocupació la discussió cada vegada més acalorada fins que un dels passatgers
decideix intervindre: "Tu, habibi, asseu-te...".
EL SEMBLANT
DIRECCIÓ: Carlos Moriana y Raúl Cerezo.
INTÈRPRETS: Daniel Ortíz, Carlos Santos y Lucía Díez.
SINOPSI: Espanya. Any 1692. La Santa Inquisició entra en una llarga decadència i, com a reacció, els seus servidors són més
despietats que mai. Un inquisidor porta anys buscant l'aparell de tortura perfecte que capture el rostre més pur del dolor i així
mostrar al món les terribles conseqüències de servir al Diable.

MARINERA DE LLUMS
DIRECCIÓ: Pablo Quĳano.
INTÈRPRETS: Laura Corbacho, Mariola Fuentes y Jorge Suquet.
SINOPSI: Vera encara no té 18 anys i ha hagut de perdre la virginitat tenint ciber-sexe. Al seu poble ningú la mira com a una
dona. Tot pot canviar quan en el seu grup d'amigues sorgeix la possibilitat de ser les «dames» de les festes. Per a això les ha
de cridar l'alcalde… i Vera encara no ha rebut aqueixa trucada.

MAMA
DIRECCIÓ: Pablo de la Chica.
INTÈRPRETS: Documental.
SINOPSI: A l'interior del Parc Nacional Kahuzi-Biega, un dels llocs més conflictius i violents del món, es troba el Santuari de
Rehabilitació de Primats de Lwiro. Allí, Mama Zawadi i els seus bebés ximpanzés troben l'únic lloc en el món on l'amor
incondicional pot curar les ferides de la guerra i salvar-los de l'extinció.

LA CASA
DIRECCIÓ: Israel Medrano.
INTÈRPRETS: María Barranco, Pedro Miguel Martínez, Chen Lu, Fran Leal, Ana Mayo, Eva Valdivia, Eu Martínez, Eva Manjón y
Gael Venturini.
SINOPSI: En una urbanització, als afores de la ciutat, un matrimoni descansa plàcidament a casa. Ells no esperen visites, però
truquen a la porta. És la policia i ve acompanyada d'un matrimoni amb el seu fill xicotet.

DIVENDRES 19 D'AGOST DE 2022

GALA DE CLAUSURA

20:00H
TEATRE
WAGNER

LLIURAMENT DE PREMIS
- Premi del Jurat al Millor Curtmetratge
- Premi del Públic al Millor Curtmetratge
- Premi al Millor Curtmetratge de la Comunitat Valenciana
- Premi al Millor Curtmetratge per la Igualtat
- Premi al Millor Guió de Curtmetratge
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