
Festival de Curts
Cinematogràfics

realitzats per joves

2 de juliol, dissabte
CaixaForum Barcelona

Centre Cultural i Social de l’Obra Social “La Caixa”
(Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

(a prop de les Fonts de Montjuïc)

Entrada lliure i gratuïta a totes les activitats de la
jornada (des de les 10 a les 20 hores), fins a completar

l’aforament dels locals.
Obert a tots els públics, incloses famílies amb infants.

Young Values Film Festival - 2011 edition



Un festival per a
obrir horitzons

El Young Film Festival és un
festival de curts cinematogràfics
per ajudar a obrir horitzons a
joves interessats en el cinema.
Està organitzat per CinemaNet,
que promou valors humans,
familiars, cívics, socials i
educatius en el cinema, i
Som Joves, dedicada a joves
emprenedors.

Premis
12è Premi Internacional Rovira-Beleta de guions cinematogràfics.
Premi Internacional de Valors Socials.
Premi Miquel Porter i Moix (en col·laboració amb la Federació Catalana de Cine-
Clubs). Curts fets per alumnes d’escoles i universitats catalanes.
Premi Barcelona-Valors. Obres fetes per persones residents a Barcelona.
Premi del Públic.
Premi a la Millor Direcció.
Premi al Millor Guió Escenificat.
També es faran públiques i lliuraran les mencions no remunerades per a tots els segons
no classificats de les tres categories del festival, així com els deMillor Fotografia, Mi-
llor Banda Sonora, Millor Interpretació Femenina i Millor Interpretació Masculina.
President del Festival: Daniel Arasa.
Director del Festival: Juan Carlos Londoño.
Les bases de tots els premis es poden trobar al web www.cinemanet.info



Programa
Apartir de les 11:00 hores i fins a les 18:00 s’aniran projectant a l’Aula 1 de CaixaForum
els curts seleccionats pels jurats. Al llarg de la jornada, els espectadors podran votar per
a decidir el Premi del Públic. A les 18:00 hores es tancarà l’aula i es procedirà a comptar
els vots emesos.
19:00 hores. Acte Central de lliurament de Premis

Presentadors: Misael Páez - Marta Ondiviela
• Obrirà l’acte el grup de ball Streetdancers, sota la direcció de Suan.
• Salutacions de Daniel Arasa (CinemaNet), Juan Zayas (Som Joves) i Juan Carlos

Londoño (director del festival).
• Lliurament del Premi Rovira-Beleta de guions. Parlament del President de CinemaNet,

Lluís Josep Comeron.
• Es projectaran successivament els curts guanyadors en cadascuna de les seccions In-
ternacional de Valors Socials, Miquel Porter Moix i Barcelona-Valors, i es lliuraran
els premis corresponents.

• A continuació es lliuraran els Premis del Públic, a la Millor Direcció i al Millor Guió
Escenificat, i es faran públiques totes les mencions honorífiques.

• Es projectaran uns breus curts sobre Joaquim Oristrell i Carme Balagué i sobre les
pel·lícules “Vivir para siempre” i “María y yo”, guanyadors dels recents premis “Fa-
mília”.

• Presidirà el Sr. Fèlix Riera, director de l’Institut Català d’Indústries Culturals (ICIC).

Membres del grup Streetdancers



A S S E G U R A N C E S

Membres dels jurats

Daniel Arasa.Director de CinemaNet, periodista, professor de les universitats Pom-
peu Fabra i Abat Oliba.
Josep Maria Caparrós Lera.Vicepresident de CinemaNet, catedràtic d’Història del
Cinema de la Universitat de Barcelona. Autor de llibres sobre cinema.
Lluís Josep Comeron. President de CinemaNet, director de cinema, escriptor, excap
de coproduccions de TV3.
Juan Carlos Concha. Realitzador audiovisual, professional i docent en animació,
organitzador del festival llatinoamericà de cinema “La Diàspora” a Barcelona.
Jordi Gonzàlez. Realitzador i documentalista. Postproductor i animador 3D. Profes-
sor de cursos de cinema Som Joves - CinemaNet.
Juan Carlos Londoño. Realitzador audiovisual i de curtmetratges. Guionista. Di-
rector i docent de cursos de cinema Som Joves - CinemaNet.
Toni López Serrano. Realitzador audiovisual. Professor de l’escola “Claqueta i
acció”.
Misael Páez. Guionista.
Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Periodista, crític de cinema, vicepresident de
CinemaNet.
Juan Zayas. Director de Som Joves, Secretari del Grup d’Entitats Catalanes (GEC)
de la Família.
Dos membres de la Federació Catalana de Cineclubs.

Més informació: www.cinemanet.info www.somjoves.net
Som Joves - Tel. 933 135 689 CinemaNet - Tel. 933 409 126

Juan Carlos Londoño - Tel. 655 294 318




