
  

La 39a edició de FILMETS Badalona Film Festival 

arriba amb una Secció Oficial de 289 pel·lícules de 

més de 40 països i 4.126 curtmetratges inscrits. 
 

Judit Colell, directora i vicepresidenta de l’Academia del Cine Español 
presidirà el jurat oficial internacional, integrat per Pedro Neves, 

realitzador de Portugal; Oriol Sala-Patau, productor de TVC i 
guanyador del premi Gaudí 2012; Marina Gatell, actriu, i Yoonsun 

Yooni Choi, del festival BISFF de Busan (Corea del Sud). 

 

La 39a edició del FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL se celebrarà del 8 al 

17 de novembre de 2013 en les seus oficials el Teatre Zorrilla, el Teatre El 

Círcol, la sala d’actes del CES Joan Maragall, La Nau 3 (Centre Cultural 

l’Escorxador) i les biblioteques de la ciutat. 

 

FRANÇA serà el país convidat, amb la participació d’UNIFRANCE, 

l’organisme oficial de difusió i promoció internacional del cinema francès 

arreu del món. Es projectaran una selecció de curtmetratges en la Secció 

Oficial. 

 

L’Academia Galega do Audiovisual comptarà també amb una sessió especial 

amb els curtmetratges guanyadors i nominats als premis MAESTRE MATEO 

2013, gràcies a la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català. 

 

Es posaran a la venda ABONAMENTS ESPECIALS per a totes les sessions no 

patrocinades, al preu de 15 euros (inclou el catàleg oficial) i PASSIS DE DIA 

per a les sessions de tarda/nit a un preu total de 2 euros. 

 

Aquest any el Festival també celebra una sessió de la secció Mini Most 

Filmets, destinada als espectadors més petits, de la segona edició del Most 

Penedès Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. 



 

El festival FILMETS ha organitzat durant tot l’any sessions antològiques al 

MÈDIT de Menorca, BISFF a Busan (Corea del Sud), Cinema a la platja a 

Barcelona i al Museu del Cinema de Girona. 

 

Membres de l’organització de FILMETS han intervingut recentment en el 

jurat dels premis Gaudí i ICEC, i els festivals d’Osca i BISFF a Corea del 

Sud, i han participat en conferències i trobades als festivals de Canes, 

Donosti, Trouville, Aix-en-Provence, BCN Sports Film i Subtravelling, entre 

d’altres. 

 

El Programa Internacional, eix central de FILMETS, compta amb la projecció 

de 289 curtmetratges de 44 països participants. Aquests films són els 

seleccionats per competir en el Festival d’enguany d’entre més de 4.100 

curtmetratges inscrits, i es podran veure al llarg de tota la setmana 

distribuïts en 27 sessions competitives diferents. 

 

SECCIONS 

Filmets en família: sessions de curtmetratges d’animació per als més 

petits. 

País convidat, França: sessió del programa internacional dedicada a la 

filmografia del país veí. Hi haurà una degustació de formatges gentilesa de 

L’Affineur du fromage. 

Manifest: curtmetratges de temàtica política i reivindicativa. 

Filmets jove: projeccions del programa internacional per a estudiants de 

primària i secundària. 

Sessió golfa: els curts més agosarats i radicals. 

La mar de Filmets, Cinema de la Mediterrània: sessió dedicada a la 

filmografia dels països i zones de la Mediterrània. 

Cinema de Galícia: sessió especial dels curtmetratges nominats i 

guanyadors dels premis Maestre Mateo 2013, en col·laboració amb 

l’Acadèmia del Cinema Català i l’Academia do Cine Galego. 

Drets Humans: curtmetratges de caire social en col·laboració amb la 

Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 

Desenvolupament. 



Cinema històric: dedicat enguany a la filmografia de Jesús Morales, 

cofundador de la Secció de Cinema Amateur del Museu Municipal de 

Badalona SCAMM. 

Badalona en curt: curtmetratges d’autors badalonins. 

Filmets per a tothom: curtmetratges per a nens i joves amb discapacitat 

psíquica i física. 

Petit Filmets: sessió que apropa el món del cinema als més petits. 

Filmets a les Biblioteques: sessió de curts infantils a totes les 

biblioteques de la ciutat.  

Filmets en forma: sessió de curtmetratges sobre el món de l'esport.  

També hi haurà l’habitual trobada entre directors, programadors i 

participants (el divendres 15 de novembre al Hall del Teatre Zorrilla). 

 

MASTERCLASS 

Amb Retro-conflictivos: una mirada retrospectiva sobre Conflictivos 

Productions, el divendres 8 de novembre a les 16 hores a l’Escola d’Art 

Superior de Disseny Pau Gargallo. 

Amb SAM Conflictivos Productions sobre la tècnica d’Stop motion a la 

botiga Okey de Badalona, el dissabte 9 de novembre a les 18 hores. 

Amb Jean Marc E. Roy i Michaël Lalancette (Quebec), el divendres 15 

de novembre a les 18 hores al Hall del Zorrilla. 

Amb Albert Lloreta, director de documentals, videoclips i reportatges 

conduirà   Filmets per principants i Filmets mòbil, el dimarts 19 de 

novembre a les 18 hores a La Sargantana (c/ Sant Sebastià, 2 de 

Badalona). 

 

Novament el festival internacional FILMETS Badalona Film Festival serà un 

punt important de trobada entre directors i realitzadors de curtmetratges 

d’arreu del món i comptarà amb la presència de cineastes i representants 

de festivals de tot el món. 

 

A DESTACAR 

L’any 2012 FILMETS Badalona Film Festival va guanyar el Premi Especial del 

30è BISFF de Busan al Festival de l’Any, en què el prestigiós Festival 



Clermont-Ferrand International du Court Metrage va guanyar a Millor 

Mercat de l’Any, amb un guardó d’honor en deferència a ambdós festivals.  

 

De la programació d’aquest any destaquen les produccions que han estat 

seleccionades o guanyadores als festivals de Cannes, Sundance, Berlin, 

Clermont-Ferrand, MECAL Pro, Hamburg, Tribeca, etc., i també nominades 

als premis Goya, César, Donatello, Bafta o els Oscar. 

 

En el gènere de ficció destaquen actors i actrius com Héctor Alterio, Emma 

Thompson, William Dafoe, Daniel Grao, Arturo Valls, Dominique Pinon, 

Carice van Houten, etc.  L’actor català Àlex Brendemühl, protagonista de la 

pel·lícula argentina Wakolda, seleccionada aquest any a Canes i Donosti, hi 

participa com a director del curtmetratge Rifirrafe. 

 

Pel seu palmarès, destaquen The Magic Piano, migmetratge d’animació 

nominat a l’Òscar i premiat als festivals d’Annecy i Animac i els curts 

espanyols seleccionats al festival de Tribeca Tránsito i Wings, entre moltes 

altres produccions que es podran veure en les diferents sessions del 

programa internacional. 

 

Totes les fitxes i sinopsis dels curtmetratges de FILMETS 2013 es troben en 

el catàleg oficial, disponible per descarregar-lo en format pdf al web 

www.festivalfilmets.cat a partir del dilluns 21 d’octubre. 

 

MERCAT DEL CURTMETRATGE INTERNACIONAL 

En el marc de FILMETS Badalona Film Festival aquest any continua la marca 

MerCATin, el 3r Mercat del Curtmetratge Internacional. Amb la col·laboració 

de Microgestio.com (botiga oficial Apple de Barcelona), el MerCATin 

permetrà als professionals que assisteixin al Festival, entre l’11 i el 15 de 

novembre, visionar les darreres produccions catalanes i les pel·lícules de la 

Secció Oficial del Festival 

 

JURAT INTERNACIONAL 

El Jurat Internacional està integrat per Judit Colell, directora i 

vicepresidenta de l’Academia del Cine Español; Oriol Sala-Patau, productor 



de TV i guanyador del premi Gaudí 2012; Yoonsun Yoonie Choi, membre de 

l’organitzacio del BISFF de Corea del Sud; Marina Gatell, actriu, i Pedro 

Neves, realitzador de Portugal guanyador de diferents premis 

internacionals. 

 

DADES D’INTERÈS 

Inauguració: FILMETS Badalona Film Festival 2013 s’inaugura el divendres 

8 de novembre a les 22 h al Teatre Zorrilla (entrada amb invitació). 

Cerimònia de cloenda (Nit de les Venus): tindrà lloc el dissabte dia 16 

de novembre a les 20 h al Teatre Zorrilla (entrada amb invitació). 

Preus: el preu de l’entrada és de 2 euros diari per a l’accés a les sessions 

obertes al públic a partir de les 19 h. Es pot comprar un abonament de 15 

euros per a l’accés a totes les sessions a partir de les 19 h durant tot el 

festival; l’abonament inclou el catàleg oficial. La resta de sessions obertes al 

públic són patrocinades i gratuïtes. 

 

ON SOM 

Direccions: les projeccions es duran a terme al 

Teatre Zorrilla: c/ Canonge Baranera, 17, Badalona,  

Teatre El Círcol: c/ San Anastasi, 2, Badalona 

Nau 3: c/ Arquitecte Fradera, s/n, Badalona.  

Com Arribar:  

Parada Badalona Pompeu Fabra, Línia de Metro L2.  

Renfe: Línia R1. Estació de Badalona.  

 

PREMIS 

Venus de Badalona i 2.000 euros – Premi a la millor pel·lícula. 

Venus de Badalona i 1.000 euros – Premi especial del jurat. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi del públic. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor pel·lícula de ficció. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor pel·lícula d’animació. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor documental. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor clip musical. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor producció espanyola. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor producció catalana. 



Venus de Badalona i 750 euros – Premi als drets humans. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor curtmetratge produït a 

Badalona. 

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor producció als Valors. 

Venus de Badalona i 500 euros – Premi a la millor producción europea. 

Venus de Badalona – Premi a les millors interpretacions masculina i 

femenina. 

Venus de Badalona – Premi a la millor música original. 

Venus de Badalona – Premi al millor curtmetratge emès al programa 

FILMETS de la temporada.  

Premi especial al millor curtmetratge relacionat amb el món del còmic. 

Premi Marvin&Wayne valorat en 600 euros per a la distribució d’un 

curtmetratge a 50 festivals internacionals. 

 

El Jurat Oficial Internacional i el Comitè Organitzador podran atorgar els 

premis especials, no previstos a les bases, que considerin oportuns. 

 

ACREDITACIONS DE PREMSA 

L’acreditació es facilitarà al Hall del Teatre Zorrilla en horaris del programa 

internacional. Els mitjans de comunicació podran accedir a totes les 

projeccions del festival mitjançant l’acreditació de premsa. L’acreditació 

també dóna dret a assistir a les gales d’inauguració i cloenda, per a les 

quals és imprescindible mostrar l’acreditació. 

 

Podeu sol·licitar l’acreditació al correu electrònic premsa@teleb.cat 

(indiqueu nom, cognom, mitjà de comunicació i telèfon). 

 

PATROCINADORS 

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) – Direcció General de 

Política Lingüística – IKEA Badalona – La Vanguardia – Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. – Obra Social La Caixa – Vidal Grup – 

Condis Guifré – Televisió de Catalunya – Rafael Hoteles – GMD Ocular – 

Carajillo Magno – Ford Covesa – Dr. Oscar Junco Cirugía plástica y estética 

– Màgic Badalona – Fundació Damm – Grup Grumat Badagres. 

 



 

COL·LABORADORS 

Parxet – Comas – Peggy Sue’s – Cazcarra Image Group – Catalan Films&TV 

– Mercats Municipals de Badalona – Cambra de la Propietat Urbana de 

Badalona – Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 

Desenvolupament – Tusgsal/Transport Metropolitans de Barcelona – Sarau 

08911 – Addmira Multimèdia – Videolab – Miguel Díaz – Modelsound – 

Affineur du fromage – Acadèmia del Cinema Català – Academia Galega do 

Audiovisual – Megacine Badalona – Mundo Publicidad – Badalona Cultura – 

Teatre Zorrilla Badalona – El Círcol – CIVI Festivals de Catalunya – 

Voluntaris Badalona – Over Giramón – Danone – Pasquier Recondo – Aroma 

Kaori – Forn Bertran-Mar – Bar Torras – Barnarock – Josep M. Ventura – 

Microgestió-Apple – Bar El Círcol – BadaCentre – El Tot Badalona – Tr3sc – 

Museu Badalona – Amics del Teatre Zorrilla – FNAC – Amics de la Música 

Badalona – Ice One Technology – Escola d’Art Superior de Disseny Pau 

Gargallo de Badalona – Aula d’extensió universitària per a la gent gran de 

Badalona – Joan Maragall Centre d’Estudis Secundaris – Plataforma Social i 

Cultural de la Gent Gran de Badalona – Marvin&Wayne Short Film 

Distribution – Delta-Pro – Mlts Informátics S.L. – Multisignes – The Crypts – 

Most – Mèdit – L’Alternativa – Mecal Pro – BISFF Busan International Short 

Film Festival – Festival Regard sur le court métrage au Saguenay – FEC 

Festival – Museu del Cinema (Girona) – Subtravelling Festival – BCN Sports 

Film – Fundació Barcelona Olímpica – Oficina del Quebec a Barcelona – 

Textos BCN – J. Argelich Forn de Pa – T’agradarà sentir-la en Català – 

Unifrance – Institut Francès de Barcelona – Oficina de Turisme de França – 

Marukatsu España S.L – Confettishots – Tibidabo – 3d Film & Music Fest. 

 

FILMETS Badalona Film Festival està organitzat per l'Ajuntament de 

Badalona i produït per l'empresa municipal Badalona Comunicació. 

 

Premsa i Comunicació 

Joan Mitjans | 647 176 516 | premsa@teleb.cat 

FILMETS Badalona Film Festival 2013 | del 8 al 17 de noviembre 

www.festivalfilmets.cat | Tel. 93 497 40 00 

 



 


