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BIBLIOCURTS - FESTIVAL DE CURTMETRATGES
DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
Del 20 de novembre a l’1 de desembre de 2017

¿Què és Bibliocurts?
Bibliocurts és un festival obert i gratuït que potencia les biblioteques com a plataformes per
donar a conèixer obres audiovisuals en general i el curtmetratge en concret.
També vol relacionar-se amb l’entorn immediat de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall tot
organitzant tallers pràctics que potencien aquest vincle entre el barri i l’audiovisual com ara la
sessió especial per a instituts del districte i també el taller de creació i revelatge en super-8.
El festival té com a objectiu potenciar la creació de curtmetratges i la seva exhibició a les
biblioteques de Barcelona. Volem que les biblioteques siguin plataformes per donar a conèixer
els creadors locals i nacionals i les seves obres i pensem en aquest festival com un espai on els
curtmetratges tindran una oportunitat més per a arribar al seu públic.

POTENCIAR LA CREACIÓ AUDIOVISUAL
Pensem en l’audiovisual d’una manera global i per això vam complementar el festival amb
activitats paral·leles, xerrades per al públic general i projeccions i tallers per als més petits de la
casa.

CREAR SINÈRGIES AMB AGENTS AUDIOVISUALS DE LA CIUTAT
Volem que el nostre projecte es nodreixi de la gran xarxa d’agents audiovisuals de la ciutat,
buscant el punt de trobada, la col·laboració i sobretot, aprendre dels projectes que ja estan en
marxa i consolidats a la nostra ciutat. Pretenem que el festival sigui un lloc de trobada i
connexió entre projectes, professionals i propostes per tal de provocar la guspira que incentivi
la creació.

Seccions i premis
Barcelona en curt
La secció Barcelona en curt premia el millor curt que tingui una connexió clara i una referència
directa amb el territori i els barris de la ciutat de Barcelona. Per participar en aquesta secció és
indispensable que el curt estigui rodat a Barcelona i que com a mínim una de les seqüències
s’hagi rodat en un exterior fàcilment recognoscible d’algun dels barris de la ciutat. El curt
premiat rep 1.250 €

Megacurt
La secció Megacurt premia el millor curt i no tindrà cap restricció respecte a la localització de
les obres. La temàtica és lliure. El curt premiat rep 1.000 €

Bibliocurts Jove
La secció Bibliocurts Jove inclou curtmetratges fets per joves d’entre 14 i 17 anys. Els
participants han d’haver complert els 14 anys el dia que comenci el festival. Aquesta categoria
no té cap restricció respecte a la localització de les obres o la temàtica. Premiats amb un lot de
llibres de l’editorial Blackie Books i una plaça a un taller al Centre Cívic Vil·la Florida.

Premi del públic
A través dels vots atorgats pels assistents a les projeccions s’entrega el Premi del públic que
consisteix en una subscripció premium de 12 mesos a la plataforma Filmin, un lot de 10 DVD
de Cameo i una plaça a un curs monogràfic sobre guió de 30 hores a l’Escola de guió i creació
audiovisual ‘Showrunners BCN’.

Calendari
La convocatòria per presentar obres ha estat oberta des del 30 de juny fins al 15 d’octubre de
2017, ambdós inclosos.
El festival s’ha celebrat del 20 de novembre a l’1 de desembre de 2017 i el lliurament de
premis s’ha portat a terme l’últim dia del festival amb la presència dels membres del jurat, el
públic i els guardonats, i amb la projecció posterior de les obres premiades.

Col·laboracions amb altres festivals

Enguany hem continuat col·laborant amb festivals i altres mostres de cinema. Al 2015 va
començar la nostra col·laboració amb Cinema Lliure a la Platja que es va materialitzar durant
l’any 2017 amb la creació del cicle Cinema Lliure a la Biblioteca. L’any 2015 el festival es va
inaugurar amb una projecció a càrrec de la mostra Short Screens de Brusel·les. L’any 2016 vam
col·laborar amb Filmets (projecció per joves) i per la última edició vam organitzar dues
projeccions en col·laboració amb MECAL-Festival de curtmetratges i animació de Barcelona
(projeccions per joves i infants) i amb el Festival Internacional de Cinema d’Atenes (projecció
inaugural). També l’any passat Bibliocurts va organitzar una projecció dels curtmetratges
guanyadores a Zumzeig Cooperativa col·laboració que continuarà aquest any.

7 Curts
Projectats al MECAL PRESENTA
per a joves de 1r i 2n de batxillerat
d’escoles de secundària del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

9 Curts
Projectats al MECAL KIDS
per a públic familiar

Activitats paral·leles

Taller de filmació i revelat en SUPER 8
Divendres 24 i dissabte 25 de novembre 2017 – 11 participants – vídeo resultat del taller

Converteix el teu guió en un producte
28 de novembre 2017. De 10 a 14 i de 15:30 a 18h – 25 participants

INFANTIL| Taller de light painting
Dissabte 25 de novembre a les 10h – 11 participants – Vídeo resultat del taller
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Representant de
Biblioteques de
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Directora de cine.
Nominada als Goya
(2016)
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Sampé
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La inauguració
Atenes en curt
Sota el títol “Atenes en curt” es van projectar tres curtmetratges fora de competició produïts a
la capital grega entre 2015 i 2017. Són tres del set curts que van ser creats en el marc d’Athens
Film Lab, un programa de desenvolupament d’idees originals i de guions al llarg del qual els
directors participants van poder conèixer professionals del sector audiovisual i aconseguir
coproduccions.
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HIWA

Acrílic

Natassa Xydi

Jacqueline Lentzou

Nikos Pastras

La cloenda
El passat 1 de desembre es va celebrar la cloenda on s’hi van entregar els premis atorgats pel
públic assistent a les projeccions anteriors i el jurat. Un cop finalitzat s’hi van projectar les
obres guanyadores d’enguany.

Obres guanyadores

2017
BCN en Curt

Megacurt

Buenos dies España

Quand j’etais petit Elena Molina

Sara Pisos, Irati Cano Alkain, Carlos Reyes i
María Barceló

Premi del Públic

Bibliocurts Jove

Ringo

Kaibigan

Adrià Pagès

Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut
Milà i Fontanals

2016
BCN en Curt

Megacurt

Premi del Públic

Campanya

Cuatro postales a
Marta

La paciència de
l’aigua

Hernán Talavera

Guillem Almirall

BCN en Curt

Megacurt

Premi del Públic

Barcelona
en escena

Serori

Ctrl+Z

Pedro Collantes

José Luis Ordoñez y Abel Pau

Catarina Brites, Lara Adobo,
Alejandro Cabrera, Damián
Depetris y Andrés Alonso

2015

Nila Núñez Urgell

Ciutat Meridiana
Maria Antonia Duque, Maite
Redondo, Graziana Saccente,
Bally Valdivieso y Alazne
Vázquez.

On hem aparegut?
Peces de comunicació
ON: Spot, tràilers dels seleccionats, Resum audiovisuals, pàgina web,
mailing i Facebook.
OFF: cartellera A4, Flyers (convocatòria i programació), bosses de tela,
programes de mà per a les projeccions i projecció de l’espot a (Cinema
Lliure a la platja, Roll Up)

Peces de comunicació OFF
3.000 unitats de fulls volants de la convocatòria del festival, 3.000 unitats de fulls volants de la
programació del festival, 6 programes de mà per a les projeccions reproduïts en 50 unitats
cadascuna.

L’espot : Produït per RiD Produccions

ESPOT 2017

La ruta de les paraules

214

224

47

Visualitzacions
YOUTUBE

Reproduccions a
VIMEO

Visualitzacions
YOUTUBE

139
Reproduccions a VIMEO

Altres materials audiovisuals
Genèric
23
Reproduccions a VIMEO

Megacurt

Atenes en curt
51

11

Visualitzacions
YOUTUBE

Reproduccions a
VIMEO

BCN en Curt

59

21

Visualitzacions YOUTUBE

Visualitzacions YOUTUBE

Bibliocurts Jove

Lightpainting

27

52

Visualitzacions YOUTUBE

Reproduccions a VIMEO

Les peces de la cloenda carregades al compte de la Revista YOUNG a YouTube

“Mi corto”

Intro de la cloenda

29

13

Reproduccions a VIMEO

Visualitzacions YOUTUBE

Resum activitats
11
Visualitzacions YOUTUBE

Resum audiovisual del festival

Peces del districte

Promoció convocatòria oberta: 69 visualitzacions
Inauguració del festival : 99 visualitzacions
Cloenda del festival: 109 visualitzacions

Mailing Festival
402

10

Subscriptors

enviaments

Mailing Biblioteques
Id.
6848

6494

6471

6153

Assumpte

Enviament Enviat Llegits Clicats

Bibliocurts. Festival de
Curtmetratges de Biblioteques
de Barcelona
Bibliocurts / Exposició
«Eduardo Mendoza y la ciudad
de los prodigios»
Bibliocurts: convocatòria
oberta per a la presentació de
curtmetratges / Lectures
eBiblio per a l'estiu

13/11/2017
14:08

311145

47364

719

05/09/2017
15:00

306769

42689

771

07/08/2017
12:37

306770

43316

789

Bibliocurts Off / Olvido García
12/05/2017
Valdés a la Biblioteca Guinardó
13:27
- Mercè Rodoreda

303142

46956

361

Xarxes Socials
Twitter

67 tuits rebuts
Facebook

1220 fans
+298 respecte l’any anterior

Instagram
@bibliocurts

28

301

1050

27

Imatges noves
publicades

seguidors

M’agrades

comentaris

@biblioteques_bcn

3
Imatges noves
publicades

Articles web
EL Jardí de Sant Gervasi
http://eljardidesantgervasi.cat/curts-a-sant-gervasi-3a-edicio-de-bibliocurts/
http://eljardidesantgervasi.cat/3a-edicio-de-bibliocurts/
http://eljardidesantgervasi.cat/bibliocurts-2017/
Zumzeig
http://catalanfilms.cat/es/festivals/bibliocurts-festival-de-curtmetratges-de-biblioteques-debarcelona
TimeOut
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/bibliocurts-2017
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/bibliocurts-off
Ajuntament de Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/es/noticia/apertura-de-la-convocatoria-parabibliocurts-2017
REVISTA YOUNG
http://revistayoung.es/punto-la-tercera-edicion-del-bibliocurts/
http://revistayoung.es/bibliocurts17/

TV
Aparició programa Àrtic i a La Cartellera de BeTeVé
http://beteve.cat/super-8-arriba-festival-cinema-bibliocurts/

Equip
Coordinació

Web

Laura Pla i Iliana Loukopoulou

Pau Frechiné

Ajudant de producció

Tècnics d’imatge i so

Gerard Casas

Bernat Rueda

Presentació, muntatge tràilers i
subtítols

Fotografia

Man Hoh Tang

Col·laboradors

Berta Alarcó, Bernat Rueda
i Iliana Loukopoulou

