


Començar il·lusiona. Una idea nova, un projecte nou...

Amb la il·lusió de veure néixer un projecte en què fa mesos que es treballa, aquest estiu arriba la primera 
edició del Calella Film Festival, el resultat d’un any de treball en equip entre el sector públic i la iniciativa 
privada i amb la implicació decisiva de l’Associació Turística de Calella.

Durant nou dies, l’Associació d’Amants del Cinema, Rosebud portarà el setè art a diversos racons de la 
ciutat complint amb el seu objectiu de difondre i promocionar el cinema i formar  les noves generacions 
en la cultura cinematogràfica.

El Calella Film Festival arriba en un moment immillorable, després que la ciutat hagi estat plató de cinema 
dues vegades en un mateix any, fent evident el matrimoni entre Calella i el cinema.

Aquest Festival no és fruit de la improvisació i és per això que neix amb totes les garanties de ser tot un 
èxit. Segur que ho fareu de cine. Molta sort!

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

Associació ROSEBUD
Jonathan Ruiz
Director del CalellaFilmFestival

El Festival de Cinema de Calella neix com a idea l’any 2015 i ja en tenim aquí la primera edició. El nostre 
propòsit és difondre aquelles pel·lícules que no tenen els recursos d’una gran productora o les subven-
cions d’algunes entitats, però sí la il·lusió d’un director que el que vol és explicar una història. En aquest 
festival volem donar veu i premiar aquells directors, productors, actors... que han fet possible aquestes 
produccions “low cost”, aportant el seu talent i un gran esforç.

Tenim com a objectiu la difusió i la promoció del cinema, i posem èmfasi especialment a formar les noves 
generacions, tant en cultura cinematogràfica com en coneixements tècnics i creatius.

Però també volem que tota la nostra ciutat gaudeixi del festival i, per això, a més de les pel·lícules 
seleccionades a competició, podreu gaudir de cinema en diferents espais, tallers i concursos on sereu 
tots benvinguts.
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BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

REGRESO AL FUTURO 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

EL MAL QUE HACEN LOS HOMBRES

DIVENDRES 8 DE JULIOL

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL

19.00h / Sala Mozart (C/Església, 91)

Chaplin amb música en directe amb Arrigo Tomasi al piano.

19.30h / Sala Mozart (C/Església, 91)  
Inauguració oficial del Calella Film Festival.

Sinopsi: La trama relata les aventures de Marty McFly, un adolescent que 

és enviat accidentalment trenta anys endarrere, des del 1985 al 1955. 

Després de canviar els fets del 1955, concretament  els fets de quan els 

seus pares es van conèixer i enamorar, Marty ha d’intentar tornar a unir els 

seus pares per assegurar la seva pròpia existència.

Sinopsi: Un sicari i un metge que treballen per a un càrtel del narcotràfic 

reben un paquet inusual: una nena de 10 anys, filla del cap d’una banda 

rival, a qui han de custodiar fins que rebin l’ordre de tallar-la a trossos o 

deixar-la en llibertat.

Comptarem amb la presència del director, Ramon Térmens, tant en la 

inauguració com en la projecció de la pel·lícula.

Entrada gratuïta a tot l’acte.

Sala Mozart (C/Església, 91)

Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n)

Sala d’actes de l’Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament, 1-3)

Ràdio Calella (C/Sant Jaume, 137) 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 

BEACH FESTIVAL

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA

CICLE PREMIATS DE L’ANY

CLASSES I TALLERS

CONCURS DE CURMETRATGES RÀPIDS DE CALELLA LÍMIT 48H

ALTRES ESDEVENIMENTS
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BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

LOS DESCENDIENTES 

FORA DE CONCURS DE SECCIÓ OFICIAL
16.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

CAPA CAÍDA

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

LOS VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN  

CICLE PREMIATS DE L’ANY
20.30h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

MAD MAX, FURIA EN LA CARRETERA   

DISSABTE 9 DE JULIOL

Sinopsi: Explica la història d’un regne on el fill adolescent de la Bella i la 

Bèstia serà pròximament coronat i la seva primera ordre serà la redempció 

dels fills de malvats com Cruella de Vil, Malèfica, la Madrastra de Blancaneus 

o Jafar. Serà llavors quan aquests, al costat dels fills de Rapunzel, Ventafocs, 

la Bella Durmiente o Mulán hagin de triar si seguir els passos dels seus 

pares o treure a relluir el seu heroi interior.

Sinopsi: El gran superheroi espanyol Magno va desaparèixer de la vida 

pública després d’estar implicat en un escàndol d’abús de menors. Han 

passat vint anys d’aquell esdeveniment i uns documentalistes repassaran 

la vida de l’heroi caigut en desgràcia per fer una pel·lícula. Junts intentaran 

assenyalar aquells que van conspirar contra ell, però durant el procés 

sorgeix una amenaça molt més gran...

Comptem amb la presència del director, Santiago Alvarado.

Sinopsi: Tony Stark intenta reactivar un programa caigut en desús, l’objectiu 

del qual és mantenir la pau a la terra, les coses comencen a torçar-se i els 

herois més poderosos de la Terra: Iron Man, Capità Amèrica, Thor, L’Increïble 

Hulk, la Vídua Negra i Ull de Falcó, hauran d’afrontar la prova definitiva que 

el destí els posa en joc. Quan Ultrón emergeix, correspondrà als Venjadors 

detenir els seus terribles plans, unes incòmodes aliances portaran a un 

inesperat desenllaç que aplanarà el camí per a una èpica  aventura.

6 Premis Oscar / 10 nominacions.

Sinopsi: Ambientada en un futur després d’una guerra nuclear, el món és 

un erm desèrtic i la civilització s’ha esfondrat. Max, un solitari supervivent, 

és capturat pels War Boys, l’exèrcit del tirànic Immortal Joe, cabdill i líder 

del culte. Identificat com a donant de sang universal, Max és empresonat 

i utilitzat com a “bossa de sang” per Nux, un War Boy malalt. Mentrestant, 

Imperator Furiosa és enviada en un “War Rig” (un camió de guerra fortament 

blindat) per transportar gasolina.
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DIUMENGE 10 DE JULIOL

HOMENATGE DICAPRIO 
22.30h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

EL LOBO DE WALL STREET 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
16.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

MADRID, ABOVE THE MOON 

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

DEL REVÉS 

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

JURASSIC WORLD

Sinopsi: Pel·lícula basada en fets reals del corredor de borsa novaiorquès 

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). A mitjan anys 80, Belfort era un jove 

honrat que perseguia el somni americà, però aviat en l’agència de valors va 

aprendre que el més important no era fer guanyar als seus clients, sinó ser 

ambiciós i guanyar una bona comissió. El seu enorme èxit i fortuna li van 

valer el malnom de “El llop de Wall Street”. Diners, poder, dones, drogues, 

les temptacions abundaven i el temor a la llei era irrellevant. Jordan i el seu 

equip de llops consideraven que la discreció era una qualitat antiquada, mai 

es van conformar amb el que tenien...

Sinopsi: Fent fotos a turistes en una plaça de Madrid, l’Ernesto coneix la 

Susan. S’agraden, clar, encara que no immediatament. Però els déus no ens 

són sempre favorables, “Madrid, above The Moon” és un llargmetratge low 

cost, una pel·lícula petita, independent i personal, que intenta evitar els llocs 

comuns del cinema convencional.

Amb la presència del director, Miguel Santesmases.

Sinopsi: La jove Riley ha hagut de deixar la seva ciutat per instal·lar-se 

a San Francisco per la feina del seu pare. Intenta habituar-se a aquesta 

nova vida, guiada per les seves emocions: la Joia, la Por, la Ira, el Fàstic i la 

Tristesa. És des del Quarter Cerebral, el centre de control de la ment de la 

Riley, que les emocions l’aconsellen en la vida del cada dia.

Sinopsi: Vint-i-dos anys després dels fets ocorreguts a Jurassic Park, l’illa 

Ennuvolar ha estat transformada en un enorme parc temàtic, Jurassic Wold, 

amb versions «domesticades» d’alguns dels dinosaures més coneguts, 

quan tot sembla anar sobre rodes i ser el negoci del segle, un nou dinosaure 

d’espècie desconeguda, creat manipulant genèticament el seu ADN i que 

resulta ser molt més intel·ligent del que es pensava, s’escapa del seu recinte 

i comença a causar estralls entre els visitants del parc.

BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

GREMLINS

Sinopsi: La pel·lícula comença amb  “Rand” Peltzer, un modest inventor 

de qüestionable èxit, que viu en la fictícia comunitat de Kingston Falls i que 

viatja a Chinatown de Nova York per vendre els seus invents i comprar un 

regal de Nadal per al seu fill Billy. Finalment, troba a la petita botiga del 

Sr. Wing, un ancià xinès, un animal anomenat Mogwai (que significa en 

Cantonès “esperit maligne”). L’amo de la botiga no vol vendre l’animal però 

el seu nét el ven en secret a Rand. Encara que la criatura té un aspecte 

adorable i innocent, el nét de l’amo adverteix a Rand que ha de respectar 

tres normes...
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BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

PAN (VIAJE A NUNCA JAMÁS)  

Sinopsi: Peter, un noi rebel de 12 anys, ha passat tota la vida en un 

ombrívol orfenat de Londres. Durant una nit delirant, es veu transportat des 

de l’orfenat a un món fantàstic de pirates, guerrers i fades anomenat “Nunca 

Jamás”. Mentre viu extraordinàries aventures, intenta descobrir per què la 

seva mare el va abandonar a l’orfenat després de néixer. En companyia de la 

guerrera Tigrilla i del seu nou amic el Capità Garfio, Peter ha de derrotar l’im-

placable pirata Barbanegra per salvar el país de “Nunca jamás” i descobrir 

el seu veritable destí.

DILLUNS 11 DE JULIOL

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

TEMPORAL

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

THE PARK BENCH 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
22.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

LA POLS 

Sinopsi: 24 hores en la vida de cinc personatges anònims que no es 

coneixen entre si; l’únic vincle que hi ha entre ells és haver trobat feina 

mitjançant la mateixa empresa de treball temporal.

Sinopsi: Quan a l’Emily, una bibliotecària, li assignen Mateo, un estudiant 

universitari de literatura americana, com a professora auxiliar, no s’entenen 

gaire, però quan la discussió gira des dels clàssics fins a les confessions, 

les coses es compliquen i es veuen obligats a prendre decisions que poden 

canviar les seves vides per sempre.

Sinopsi: Poc després de saber que el seu pare ha mort, Jacob s’oblida 

completament del tema, la seva relació amb la seva germana Ruth i la seva 

amiga Alba canviarà, portarà les seves vides al límit i s’enfrontarà a les 

convencions socials.

Amb la presència de membres de l’equip.
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DIMARTS 12 DE JULIOL

T’ensenyarem a muntar la teva pròpia pel·lícula amb un programa de descàrrega gratuïta. Les possibilitats 

del recursos audiovisuals són cada vegada més àmplies, gràcies al fàcil accés a la tecnologia. Malgrat això, la 

manca de coneixements tècnics sobre l’ús d’aquests dispositius, genera freqüentment resultats insatisfactoris, 

que redueixen el potencial comunicador.

L’objectiu d’aquest taller pràctic és capacitar en els fonaments bàsics de l’ús de l’edició de vídeo.

Impartit per professionals dedicats al mitjà audiovisual.

CLASSES I TALLERS
16.00h / Sala d’actes de l’Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament, 1-3) / Entrada gratuïta

TALLER GRATUÏT DE MUNTATGE BÀSIC

BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

TIBURÓN   

Sinopsi: A la costa d’un petit poble de l’est dels Estats Units, un enorme 

tauró ataca diverses persones. Per temor als nefasts efectes que aquest fet 

podria tenir sobre el negoci turístic, l’alcalde es nega a tancar les platges 

i a difondre la notícia. Però un nou atac del tauró acaba amb la vida d’un 

banyista. Quan el terror s’apodera de tots, un veterà caçador de taurons, un 

oceanògraf i el cap de la policia local s’uneixen per capturar l’esqual.

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

TANGER GOOL 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
22.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

EL DESTIERRO 

Sinopsi: La Fàtima treballa a Arej, una associació de Birchifa, Tànger. Una 

tarda coneix l’equip de futbol femení local i decideix ajudar-les organitzant 

un partit amb un equip europeu a la ciutat.

Sinopsi: Teo és destinat a un minúscul fortí de vigilància, situat en un fred 

i inhòspit paratge. Un cop allà, coneixerà el seu nou company, Silverio, amb 

el qual haurà de conviure els sis llargs mesos que ha de complir en aquell 

destí. Des del primer moment el caràcter oposat d’aquests dos homes 

provocarà les primeres friccions, accentuades per com n’és de reduït el lloc 

on han de sobreviure.

CICLE PREMIATS DE L’ANY
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

EL HIJO DE SAÚL   

Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa / Globus d’or a la 
millor pel·lícula estrangera / Gran premi del Jurat de Cannes.

Sinopsi: L’any 1944, en l’horror del camp de concentració d’Auschwitz, un 

presoner jueu hongarès anomenat Saül, membre dels ‘Sonderkommando’ 

-encarregats de cremar els cadàvers dels presoners gasejats i netejar les 

cambres de gas-, troba certa supervivència moral tractant de salvar dels 

forns crematoris el cos d’un nen que pren com el seu fill.
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DIMECRES 13 DE JULIOL

També es podrà fer la inscripció al web del festival: www.calellafilmfestival.com

El concurs Límit 48 hores és un concurs de curtmetratges ràpids amb l’objectiu de poder plasmar una història o 

idea en un màxim de 48 hores (creació i edició). Es donaran dos dies sencers per presentar el producte acabat. 

Hi haurà diverses categories o grups d’edat i es permetrà participar al concurs a grups infantils i juvenils.

Els curtmetratges hauran de mostrar elements específics referents al festival i es realitzaran seguint les 

indicacions que el comissionat establirà, per tal de garantir que realment el rodatge hagi estat realitzat durant 

els dies establerts per l’organització del festival.

Descobreix com s’han fet les pel·lícules que més t´agraden.

1r dia - Introducció al Llenguatge Cinematogràfic. Realitza el curs  el director Jorge Barrio, mitjançant 

la utilització d‘una selecció de les millors seqüències del cinema.

CONCURS DE CURMETRATGES RÀPIDS DE CALELLA 
17.00h - 19.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

CONCURS DE CURTMETRATGES LÍMIT 48H. INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

CLASSES I TALLERS 
19.00h / Sala d’actes de l’Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament, 1-3) / Entrada gratuïta

CLASSES DE CINEMA PER A ESPECTADORS

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

FURIEUSE 

Sinopsi: Nathalie té 26 anys, és soltera i porta una vida perfecta i tranquil·la 

en un idíl·lic Mont-real molt semblant a Pleasantville. Tothom és feliç, 

compromès i molt alegre… la vida és bella, els ocellets canten i els núvols 

s’aixequen. Fins que li roben la bicicleta caríssima que acaba de regalar-li 

el seu avi. Aviat descobreix que un grup de mafiosos perillosíssims estan 

robant totes les bicis de Mont-real. És llavors quan li canvia el xip i decideix 

convertir-se en “Nath Fury”.

CICLE PREMIATS DE L’ANY
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

ME & EARL & THE DYING GIRL   

CICLE PREMIATS DE L’ANY
22.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

THE FINAL GIRLS   

Millor pel·lícula i premi del públic al Festival de Sundance.

Sinopsi: Greg passa l’últim any de l’institut de la forma més anònima pos-

sible, evitant tot tipus de relacions, mentre en secret fa estranyes pel·lícules 

amb el seu únic amic. Aquesta situació canviarà quan la seva mare l’obliga a 

fer-se amic d’una companya de classe amb leucèmia.

Premi especial del jurat i millor guió del Festival de Sitges.

Sinopsi: Max és una estudiant de secundària que està de dol per la pèrdua 

de la seva mare, la qual en la seva joventut va ser una estrella del cinema 

de terror dels vuitanta. Un dia, és convidada per a la projecció d’una de les 

seves pel·lícules. El que comença com una bonica forma de recordar d’una 

manera inusual la seva mare, es torça a causa d’un accident que acaba amb 

la noia i les seves amigues dins de la pel·lícula. Max haurà d’enfrontar-se 

ara a tot un seguit d’obstacles per intentar salvar la seva mare del psicòpata 

emmascarat de la ficció.

BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES FINALISTES FESTIMATGE 2016    
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DIJOUS 14 DE JULIOL

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

IRA

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
22.30h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

DARRERE LA PORTA 

Sinopsi: Ira és la història d’lker Vélez, un periodista que decideix canviar el 

rumb del seu documental per gravar la preparació, disseny i execució d’un 

assassinat. César és el pare d’un fill assassinat que ha decidit aprendre a 

matar per fer la seva pròpia justícia.

Sinopsi: La Sara viu sola amb el seu pare de 80 anys, un exmilitar retirat. 

La jove, que treballa de cuinera en un restaurant de mala mort, és maltracta-

da psicològicament pel pare fins que arriba un inquilí que s’enamora d’ella. 

Descobreix com s’han fet les pel·lícules que més t´agraden.

2n dia – Influències Cinematogràfiques. Realitza el curs el director Jorge Barrio.

Descobrirem les influències darrere les grans pel·lícules de la història del cinema.

CLASSES I TALLERS 
19.00h / Sala d’actes de l’Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament, 1-3) / Entrada gratuïta

CLASSES DE CINEMA PER A ESPECTADORS

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

FORREST GUMP 

Sinopsi: Una ploma s’enlaira i aterra als peus de Forrest Gump, un home 

senzill d’esperit, assegut en un banc esperant l’autobús, així, explicarà la 

fabulosa història de la seva vida als vianants que aniran seient prop d’ell 

al banc. La vida de Forrest Gump serà en la imatge d’aquesta  ploma, un 

paral·lelisme de com es deixa portar per les seves aventures increïbles en 

l’Amèrica de la segona meitat del segle XX.

BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

FAST & FURIOUS 7 

Sinopsi: Ha passat un any des que l’equip de Dominic i Brian Torreto poden 

tornar finalment indultats als Estats Units. Desitgen adaptar-se a una vida en 

la legalitat, però l’entorn ja no és el mateix. Dom intenta acostar-se a Letty, 

i Brian lluita per acostumar-se a la nova vida amb Mia i el seu fill. Cap d’ells 

s’imagina que un fred assassí, entrenat per realitzar operacions secretes, es 

creuarà en les seves vides per esdevenir el seu enemic més perillós.
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DIVENDRES 15 DE JULIOL

Vols participar en el Límit 48h però no saps editar vídeo? Nosaltres t’ajudem:

Posem a la teva disposició professionals del mitjà audiovisual perquè t’assessorin a l’hora de muntar el teu 

curtmetratge, realitzat dintre del concurs Límit 48h.

Ja no tens excusa per no apuntar-t’hi.

3er dia - La Teoria del Cercle al cinema. Realitza el curs, el director Jorge Barrio.

Descobrir l’ús de la figura geomètrica del cercle en grans pel·lícules com Star Wars, 2001, Gattaca, E.T, o El 

gran Lebowski. 

CLASSES I TALLERS 
19.00h / Sala d’actes de l’Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament, 1-3) / Entrada gratuïta

CLASSES DE CINEMA PER A ESPECTADORS

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

FLOW

Sinopsi: Walter Mann és un actor i en el seu interior es lliura una batalla 

entre les llums i les ombres de la seva personalitat. El desenllaç del procés 

serà el triomf d’un dels contendents sobre l’altre.

Amb la presència de l’actor Juan Garcia del Santo i el director 
David Martínez.

CICLE PREMIATS DE L’ANY
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada 4 € taquilla i online

LA HABITACIÓN   

Millor pel·lícula Festival de Toronto / Oscar a la millor actriu (Brie 
Larson)

Sinopsi: Per a Jack, un nen de cinc anys, l’habitació és el món sencer, el 

lloc on va néixer, on menja, juga i aprèn amb la seva mare. A la nit, la mare 

el posa a dormir a l’armari, per si ve el vell Nick. L’habitació és la llar de 

Jack, mentre que per a la seva mare és la presó on porta set anys tancada, 

segrestada des dels dinou anys.

CLASSES I TALLERS
16.00h - 18.00h / Ràdio Calella (C/Sant Jaume, 137) / Entrada gratuïta

TALLER GRATUÏT DE MUNTATGE

BEACH FESTIVAL / ESDEVENIMENT COMPARTIT AMB EL NEC: FESTIVAL NITS D’ESTIU A CALELLA
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

HOTEL TRANSSILVÀNIA 2 (En català i substitulada en anglès) 

Sinopsi: Tot sembla estar canviant a millor a l’Hotel Transilvània. La rígida 

política de només per a monstres establerta per Dràcula s’ha relaxat per fi 

i s’han obert les portes del lloc també a hostes humans. No obstant això, 

en Dràcula està preocupat en veure que el seu adorable nét, en Dennis, mig 

humà i mig vampir, no mostra signes de ser vampir, així que l’avi Dràcula fa 

que el seu nét passi per un campament d’entrenament de monstres.

CALELLA FESTIVAL DE CINEMA 2016



DISSABTE 16 DE JULIOL

CONCURS DE CURMETRATGES RÀPIDS DE CALELLA 
12.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

PROJECCIÓ LÍMIT 48H
CONCURS DE CURMETRATGES RÀPIDS DE CALELLA 
19.30h / Sala Mozart (C/Església, 91)

PROJECCIÓ FINALISTES LÍMIT 48H  

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
16.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

THE PARK BENCH 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
20.00h / Sala Mozart (C/Església, 91)

CERIMÒNIA D’ENTREGA DE PREMIS

Sinopsi: Quan a l’Emily, una bibliotecària, li assignen Mateo, un estudiant 

universitari de literatura americana, com a professora auxiliar, no s’entenen 

gaire, però quan la discussió gira des dels clàssics fins a les confessions, 

les coses es compliquen i es veuen obligats a prendre decisions que poden 

canviar les seves vides per sempre.

Projecció del curtmetratges del Concurs Límit 48h.

Projecció curtmetratges  finalistes de la Secció oficial  Límit 48h.

Cerimònia d’entrega de premis als guanyadors del concurs de la Secció oficial de Llargmetratges Low Cost. 

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST 
18.00h / Sala Mozart (C/Església, 91) / Entrada gratuïta

DARRERE LA PORTA 

Sinopsi: La Sara viu sola amb el seu pare de 80 anys, un exmilitar retirat. 

La jove, que treballa de cuinera en un restaurant de mala mort, és maltracta-

da psicològicament pel pare fins que arriba un inquilí que s’enamora d’ella.

Amb la presència de membres de l’equip.

CLOENDA DEL FESTIVAL

Entrada gratuïta a tot l’acte.

CALELLA FESTIVAL DE CINEMA 2016



DISSABTE 16 DE JULIOL

ZOMBIE PARTY FESTIVAL

20.30h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n)

Festa Prèvia Zombie Party 
Amb maquilladors professionals per ajudar-te a finalitzar la teva disfressa.

00.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n)

Festa de Cloenda del Festival Zombie Party 
Es farà un concurs de disfresses zombi entre els assistents. Seran premiats els millors zombis per votació 

popular.

Entrada gratuïta a tot el Zombie Party Festival.

BEACH FESTIVAL
22.00h / Xiringuito 9 (Platja gran Calella, s/n) / Entrada gratuïta 

ZOMBIES PARTY

Sinopsi: Una comèdia romàntica... amb zombis.  La vida de Shaun és en 

un carrer sense sortida: es passa la vida a la taverna local  amb el seu 

íntim amic Ed, discuteix amb la seva mare i descuida la seva promesa, Liz. 

Quan Liz el deixa plantat, Shaun decideix, finalment, posar la seva vida en 

ordre. Ha de reconquistar el cor de la seva promesa, millorar les relacions 

amb la seva mare i enfrontar-se a les responsabilitats d’un adult. Però, per 

desgràcia, els morts estan tornant a la vida, i tracten de devorar els vius, 

així que Shaun haurà d’enfrontar-se a un problema més. Armat amb un pal 

de criquet i una pala, emprèn una guerra contra una horda de zombis per 

rescatar la seva mare, la seva promesa i fins i tot, encara que a contracor, el 

seu padrastre, i els porta a tots al lloc més segur i protegit.

CALELLA FESTIVAL DE CINEMA 2016



RESUM PROGRAMACIÓ

EL MAL QUE HACEN LOS HOMBRES

CAPA CAÍDA (FORA DE CONCURS)

MADRID, ABOVE THE MOON 

TEMPORAL

THE PARK BENCH

LA POLS

TANGER GOOL 

EL DESTIERRO

FURIEUSE 

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL

DV8

19.00h SM

22.00h X9

20.00h SM

DV8

DV8

DV8

DV8

DV8

DV8

DS9

20.30h SM

18.00h SM

16.00h SM

22.00h X9

DS9

DS9

DS9

DS9

DS9

DS9

DG10

20.00h SM

22.00h X9

18.00h SM

16.00h SM

22.30h SM

DG10

DG10

DG10

DG10

DG10

DG10

DL11

18.00h SM

22.00h SM

20.00h SM

22.00h X9

DL11

DL11

DL11

DL11

DL11

DL11

DT12

22.00h SM

16.00h AV

22.00h X9

20.00h SM

18.00h SM

DT12

DT12

DT12

DT12

DT12

DT12

DC13

20.00h SM

18.00h SM

19.00h AV

22.00h SM

22.00h X9

17.00h SM

DC13

DC13

DC13

DC13

DC13

DC13

DJ14

18.00h SM

22.00h X9

19.00h AV

20.00h SM

22.30h SM

DJ14

DJ14

DJ14

DJ14

DJ14

DJ14

DV15

16.00h RC

20.00h SM

18.00h SM

19.00h AV

22.00h X9

DV15

DV15

DV15

DV15

DV15

DV15

DS16

22.00h X9

19.30h SM

12.00h SM

20.30h X9

00.00h X9

16.00h SM

20.00h SM

18.00h SM

DS16

DS16

DS16

DS16

DS16

DS16

SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES LOW COST

BEACH FESTIVAL

CICLE ÈXITS DE TAQUILLA

CICLE PREMIATS DE L’ANY

CONCURS DE CURMETRATGES RÀPIDS DE CALELLA LÍMIT 48H 

ALTRES ESDEVENIMENTS

CLASSES I TALLERS

IRA

DARRERE LA PORTA 

FLOW

CERIMÒNIA D’ENTREGA DE PREMIS

REGRESO AL FUTURO 

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES 
FINALISTES FESTIMATGE 2016    

FAST & FURIOUS 7  

HOTEL TRANSSILVÀNIA 2   

ZOMBIES PARTY

LOS DESCENDIENTES 

GREMLINS

PAN (VIAJE A NUNCA JAMÁS)

TIBURÓN

LOS VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

DEL REVÉS

JURASSIC WORLD

FORREST GUMP 

MAD MAX, FURIA EN LA CARRETERA  

EL HIJO DE SAÚL  

ME & EARL & THE DYING GIRL  

THE FINAL GIRLS  

LA HABITACIÓN

TALLERS GRATUÏTS DE MUNTATGE BÀSIC

CLASSES DE CINEMA PER A ESPECTADORS

HOMENATGE DICAPRIO:
EL LOBO DE WALL STREET 

ZOMBIE PARTY FESTIVAL / PRÈVIA

ZOMBIE PARTY FESTIVAL / CLOENDA

LÍMIT 48H / INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

LÍMIT 48H / PROJECCIÓ

LÍMIT 48H / PROJECCIÓ FINALISTES

8 AL 16
DE JULIOL

DE 2016

LOCALITZACIONS        SM: Sala Mozart     X9: Xiringuito 9     AV: Sala d’actes de l’Ajuntament Vell     RC: Ràdio Calella 


