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1

INTRODUCCIÓ
Brain Film Fest és el festival internacional de cinema sobre el cervell que es celebra a Barcelona.
El festival 2019 creix respecte al model iniciat el 2018 en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, CCCB, afegint una jornada d’activitats a Madrid, així com diverses activitats paral•leles.
L’organització actual del Brain Film Fest està impulsada per la Fundació Pasqual Maragall i correspon,
a la Fundació Uszheimer, Minimal Films i la Fundació Pasqual Maragall.
El Brain Film Fest organitza i atorga el Premi Solé Tura, que el 2019 arriba a la IX edició. La Fundació
Uszheimer, juntament amb la família Solé-Tura, en record de la figura de Jordi Solé, va crear ja fa 10
anys, un premi per sensibilitzar, conscienciar i donar més valor a l’acte de viure i conviure amb les
malalties neurodegeneratives. Així doncs, el setembre de l’any 2009 i coincidint amb el dia Mundial de
l’Alzheimer, la Fundació Uszheimer, Albert Solé (Minimal Films), i Nanouk Films, amb la col•laboració
de l’ESCAC, va presentar el Premi Solé Tura per a documentals de nova creació al voltant de les
malalties d’Alzheimer, Parkinson, i altres patologies neurodegeneratives associades a l’envelliment.
Comença aquí la trajectòria del Premi Solé Tura, com homenatge permanent a un lluitador.
El Premi Solé Tura es converteix en Festival de cinema el 2018, per aportar més activitats i continguts
relacionats amb la temàtica del cervell, des d’un punt de vista transversal i divulgatiu.
És l’únic festival a Europa d’aquestes característiques.

QUÈ ÉS BRAIN FILM FEST?
Un punt de trobada per facilitar l’apropament entre els actors que tracten aspectes diversos del
cervell, les seves meravelloses capacitats, així com les seves malalties i condicions.

QUÈ ÉS EL PREMI SOLÉ TURA?
Brain Film Fest atorga el Premi Solé Tura de curtmetratges amb els següents objectius:
SENSIBILITZAR sobre les condicions del cervell i l’ impacte social de les malalties.
AFAVORIR la creació audiovisual.
RECORDAR la figura d’en Jordi Solé Tura.

QUÈ ÉS BRAIN AWARENESS WEEK?
Brain Film Fest té lloc en el marc de la Setmana Mundial del coneixement del cervell, organitzat per la
Dana Foundation de Nueva York.
Brain Awareness Week és la campanya global per incrementar el coneixement públic del progrés i els
beneficis de la investigació del cervell.

6

BRAIN FILM FEST - PREMI SOLÉ TURA 2019 - MEMÒRIA

2

OBJECTIUS

1
Reunir, en 3 dies de festival, propostes de cinema internacional, debats, tallers,
xerrades i activitats divulgatives de persones i entitats especialitzades en les
diverses dimensions del cervell.

2
Convertir-se en centre generador de continguts i difusió sobre el cervell de
referència internacional, en el context mundial de Brain Awareness Week.

3
Atorgar el Premi Solé Tura, que promou continguts audiovisuals referits al
cervell i a la seva divulgació.
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3

PROGRAMACIÓ
DEL FESTIVAL
PROGRAMA
DIVENDRES 15

DISSABTE 16

SALA
TEATRE

SALA
RAVAL

SALA
TEATRE

11:00
AMB VEU
PRÒPIA
Xerrada
La força de les
ànimes tocades
per Assumpció
Malagarriga.

11:00
LES EDATS
DE LA MENT
11:00
Xerrada
L’inici del món de
les emocions: Remei
Tarragó
12:00
Projecció
La música es vida
Dir: Santiago Torres
13:00
Xerrada Retrogènesi
i històries de vida.
Nina Gramunt
13:40
Taula rodona
Les edats de la
ment.
Moderada per Nina
Gramunt

MATÍ

Taula rodona
Amb veu pròpia
moderada
per Cristina
Salvador.
Assumpció
Malagarriga,
Penélope
Aguilera,
Edgar Vinyals,
i Cristina
Astier. Amb la
participació
de Tere Pérez i
Sonia Gainza.

SALA
RAVAL

11:15
SESSIÓ A
Projecció
curtmetratges a
concurs

13:00
SESSIÓ B
Projecció
curtmetratges a
concurs

15:00-17:00
Projecció
Mais ca vida
Dir: Rubén Ríos
Q&A

MIGDIA
TARDA

DIUMENGE 17

18:00
SESSIÓ
INAUGURAL
Life, Animated
Dir: Roger Ross
Williams
20:00
Copa
d’inauguració.
Vestíbul del Teatre.

17:00
CERVELL I
TECNOLOGIA
More Human Than
Human.
Dirs: Tommy Pallotta,
Femke Wolting
18:30
Xerrada
Robòtica, IA i xarxes
socials: És necessari
un debat ètic

SALA
TEATRE
11:00
LA MENT
EN LA CULTURA
11:00
Espectacle Teatre
I tu qui ets?
Amb Laura Calvet
12:00
Espectacle
Màgia i cervell: més
que una il·lusió
Amb el Mag Igor
13:00
Xerrada
Cinema amb (i
sense) cervell
Eduardo de Vicente,
crític de cinema.

SALA
RAVAL

11:15
SESSIÓ B
Projecció
curtmetratges a
concurs

13:00
SESSIÓ C
Projecció
curtmetratges a
concurs

15:00-17:00
Projecció
Peixos d’ aigua
dolça
(en aigua salada)
Dirs: Marc Serena,
Biel Mauri. Q&A
16:30
SESSIÓ C
Projecció
curtmetratges a
concurs

17:00
SESSIÓ DE
CLOENDA
At the Philosopher’s
School
Dir: Fernand Melgar
Q&A
18:30
Gala d’entrega del
IX Premi Solé Tura

16:30
SESSIÓ A
Projecció
curtmetratges a
concurs

Carme Torras
(CSIC-UPC)
19:30
Smartphones:
The Dark Side
Dir: Matthew Hill

The Moment Dir: Richard Ramchurn
Caravana instal·lada a la Plaça Joan Corominas, dissabte i diumenge. Places limitades. Inscripció al vestíbul del teatre.
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El Brain Film Fest 2019 presenta 22 curtmetratges a concurs del Premi Solé Tura; 3 microcurts
inferiors a 2 minuts a concurs; 7 llargmetratges documentals fora de concurs; 5 xerrades, 2 debats i 2
espectacles, un de teatre i un altre de màgia.
També ha comptat amb la projecció contínua del curtmetratge The Moment, controlat pel cervell de
l’espectador mitjançant un dispositiu EGG, tant a Barcelona com a Madrid.
Les activitats paral·leles han consistit en la presentació del Premi Neuroart; la projecció de la iniciativa
CCCB programa Alzheimer; i la col·laboració amb el Teatre Lliure i l’obra Incògnit, dirigida per Mònica
Bofill.

3.1. PROGRAMACIÓ
CINEMATOGRÀFICA
A. CONCURS: SELECCIÓ OFICIAL
La presentació de curtmetratges a concurs, indicada a les bases, s’obre el 28 de maig de 2018 i es
tanca el 25 de novembre de 2018.
• Els curtmetratges es presenten a les plataformes Festhome i Clickforfestivals.
• El total de curts presentats és de 256.1
• La selecció final es redueix a 22 curtmetratges.

PROGRAMA DE LES PROJECCIONS:
SESSIÓ A (89’)
Dissabte a les 11:15h i diumenge a les 16:30h. Sala Raval.
Bostezó el perro y casi se traga mi drama
(Espanya, 2017, Documental, 13’) Dir: Noemí Parga Iglesias
Nictofobia
(Mèxic, 2018, Ficció, 14’) Dir: Karla Campuzano
Robarte una noche
(Espanya, 2018, Ficció, 15’) Dir: Fernando Vera Moreno
Buenos días
(Espanya, 2018 Ficció, 10’) Dir: Danny Campos
Psicolapse
(Espanya, 2018, Ficció, 7’) Dir: Arnau Gòdia Montesinos
Compatible
(Espanya, 2018, Ficció, 15’) Dir: Pau Bacardit
Khroma
(Espanya, 2018, Ficció, 15’) Dir: Jordi Ferré Batalla
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SESSIÓ B (89’)
Dissabte a les 13:00h i diumenge a les 11:15h. Sala Raval.
El desequilibrio perfecto
(Espanya, 2017 Documental, 17’) Dir: Pau Ortiz
Accident De Personne
(Espanya, 2018, Ficció, 4’) Dir: Álvaro Martín
Carlotta’s Face
(Alemanya, 2018, Animació, 5’) Dirs: Fabian Driehorst i Valentin Riedl
Insidia
(Espanya, 2018, Ficció, 18’) Dir: Paco Ruiz
Julia y Manuel
(Espanya, 2018, Ficció, 11’) Dir: Iñaki Sánchez Arrieta
A Young Girl
(Països Baixos, 17’) Dir: Jeannice Adriaansens
Memini
(Itàlia, 2018, Documental, 17’) Dir: Marco Rossano
SESSIÓ C (91’)
Dissabte a les 16:30h i diumenge a les 13:00h. Sala Raval
¿Por qué apuntan a Sirio?
(Espanya, 2018, Ficció, 5’) Dir: Jon Nieva Rivero
Tous Les Jours
(França, 2017, Ficció, 13’) Dir : Philippe Orreindy
El auxiliar
(Bèlgica, 2018, Ficció, 9’) Dir: Frédéric Plasman
El vuelo de Michael
(Espanya, 2018, Documental, 19’) Dir: Jesús de Frutos Ayuso
Help
(Espanya, 2018, Ficció, 10’) Dir: Jorge Nebra
Cactus
(Españnya, 2018, Ficció, 12’) Dir: Alberto Gastesi
Elena y Elena
(Espanya, 2017, Documental, 15’) Dirs: Nieves Prieto Tassier, Elisenda Polinyà
Miedos
(Espanya, 2018, Ficció, 8’) Dir: Germán Sancho.

B. A CONCURS: PREMI MICROCURTS
Brain Film Fest obre una nova secció a concurs, de curtmetratges inferiors a 2 minuts.
La presentació s’obre el 28 de maig de 2018 i es tanca el 30 de desembre de 2018.
Es poden votar online, fins el 14 de març, a la web: www.brainfilmfest.com.
• Tic Tac (2’20”) Dir: Aritz Galiana de la Rosa
• Toc (2’20”) Dir: Matías Burgos Gajardo
• Magic Box (1’21”) Dir: Dave Lojek
Per al festival de 2019, vam rebre curtmetratges a concurs de 251 països.
Espanya, Alemanya, Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Estats
Units, Estònia, França, Índia, Iran, Iraq, Itàlia, Mèxic, Nepal, Paraguai, Polònia, Romania, Suïssa i Turquia.

1
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C. PROJECCIONS. INAUGURACIÓ I CLOENDA
PEL·LÍCULA D’INAUGURACIÓ

Life, Animated
(Estats Units, 2016) 92’
Director: Roger Ross Williams
Ron Suskind, periodista de The Wall Street Journal,
guanyador d’un premi Pulitzer, va escriure el 2014 les
seves memòries a Life, Animated: A Story of Sidekicks,
Heroes and Autism. El llibre, en el qual es basa el
documental, descriu els esforços realitzats per la seva
família per normalitzar l’Owen, un noi autista que suporta
la seva condició adaptant les decisions de la seva vida als
personatges animats de Disney.

PEL·LÍCULA DE CLOENDA

At the Philosopher’s School
(Suïssa, 2018) Documental 85’
ESTRENA A ESPANYA
Director: Fernand Melgar
Cinc nens en edat preescolar amb diverses discapacitats
mentals surten de casa seva per primera vegada per
afrontar-se a un repte: anar a l’escola. En un entorn
completament desconegut, hauran de lluitar amb tot
tipus de novetats: altres nens i adults, jocs i àpats,
comportament i comunicació.
Al llarg d’un any, Melgar els enregistra i observa els seus
cuidadors, les seves famílies i la seva evolució.

At the Philosopher’s School, dirigida
pel suís Fernand Melgar

Amb la presència d’Adeline Schopfer, directora de l’escola i
protagonista del documental.

Albert Solé conversa
amb Adeline
Schopfer durant la
cloenda
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D. PROJECCIÓ INTERACTIVA

The MOMENT
(Gran Bretanya, 2018)
ESTRENA A ESPANYA
The MOMENT és un curtmetratge interactiu de 22 minuts que es
projecta a l’interior d’una caravana cada 35 minuts.
La caravana de The MOMENT, que viatja des de Nottingham,
s’ instal·la a la Plaça Joan Corominas des de divendres al matí fins
diumenge a les 14h.
Richard Ramchurn, director i guionista, graduat de la Universitat de
Nottingham (Anglaterra), ha passat els últims anys creant pel·lícules
que l’espectador pot controlar amb la seva ment mitjançant un lector
d’EEG.
El dispositiu, que mesura el nivell d’atenció a través d’ones neuronals,
i les tradueix mitjançant un algoritme, permet que l’espectador
es decanti cap a determinades escenes, donant lloc a múltiples
possibilitats audiovisuals.

Interior de la caravana on es projecta
The MOMENT i es mesura l’atenció
cerebral d’un dels espectadors

Richard y Rachel Ramchurn, davant
de la caravana de The MOMENT, dins
de la qual es projecta el curtmetratge
cada 35 minuts
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E. PROJECCIONS FORA DE CONCURS

Mais ca Vida
(Espanya, 2018) Documental 72’
Director: Rubén Riós
Amb l’assistència de Rubén Riós.
El 2012, Rubén Riós proposa al seu equip la idea de realitzar un curtmetratge amb
persones amb discapacitat intel·lectual.

Rubén Ríos parla amb
Anna Marquès abans de la
presentació de la pel·lícula
Mais ca Vida

Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)
(Espanya, 2018) 79’
Directors: Marc Serena, Biel Mauri
Amb l’assistència de Biel Mauri i Mariona López
Documental que explica no només els conceptes més importants dels
Trastorns de l’Espectre Autista, sinó que descobreix què podem fer com a
societat per incloure les persones amb aquest trastorn.

Marc, un dels dos protagonistes
de Peixos d’ aigua dolça (en
aigua salada)

13

BRAIN FILM FEST - PREMI SOLÉ TURA 2019 - MEMÒRIA

3.2. ACTIVITATS BRAIN FILM FEST
A. AMB VEU PRÒPIA
Taula rodona moderada per Cristina Salvador amb Assumpció Malagarriga (Associació Superar
l’Ictus), Penélope Aguilera (UVic-UCC), Tere Pérez (CCCB), Sonia Gainza (Apropa Cultura), Edgar
Vinyals (Associació Saräu) i Cristina Astier (UB)
Assumpció Malagarriga presenta la xerrada La força de les ànimes tocades, que permet un debat
sobre la força d’aquestes ànimes, tocades per diverses condicions del cervell, així com alguns
projectes de socialització i normalització de la seva condició.

D’esquerra a dreta:
Assumpció Malagarriga,
Cristina Astier, Cristina
Salvador, moderadora
del debat, Edgar Vinyals,
Penélope Aguilera.

B. LES EDATS DE LA MENT
Remei Tarragó, experta en psicologia de nounats, comença la sessió amb la xerrada L’inici del món de
les emocions.
La sessió inclou la projecció de La música es vida (55’) amb guió i direcció de Santiago Torres i el
realitzador Ramón Vallés.
Nina Gramunt, doctora en neuropsicologia, imparteix la xerrada Retrogènesi i històries de vida.
A la taula rodona posterior, moderada per la Dra. Gramunt, participen la Dra. Tarragó i Adrià Altayó,
estudiant universitari que va participar com a estudiant d’ESO en el reportatge La música es vida.

D’esquerra a dreta, el
participant del documental
“La música es vida”, Adrià
Altayó, Remei Tarragó i
Nina Gramunt.
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C. TECNOLOGIA I CERVELL
Xerrada: Robòtica, intel·ligència artificial i xarxes socials: és necessari un debat ètic, a
càrrec de Carme Torras, doctora en informàtica i professora d’investigació a l’institut de
robòtica UPC-CSIC.

Carme Torras fent la seva xerrada
sobre robòtica, ètica i xarxes socials

Projecció:

More Human Than Human
(Holanda, 2018) 79’
Dir. Tommy Pallotta, Femke Wolting
La intel·ligència artificial ofereix unes promeses que poden tenir conseqüències. Al llarg de la
pel·lícula, els directors intenten construir un robot que pugui reemplaçar-los. La qüestió és:
aquesta creació, infinitament més intel·ligent, interconnectada i possiblement autoconscient
convertirà la humanitat en obsoleta?
Projecció:

Smartphones: The Dark Side
(Gran Bretanya, 2018) 30’
Productor i director: Matthew Hill
Cada dia ens trobem més enganxats als smartphones, consumits per les xarxes socials.
Però per què? Hilary Anderson, periodista de la BBC, segueix diversos experts en tecnologia
que revelen que les xarxes socials han desenvolupat deliberadament tecnologia que enganxa
les persones.
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D. LA MENT EN LA CULTURA
La sessió ofereix una xerrada i dos espectacles:
Espectacle de Teatre:

I tu qui ets?
Direcció i interpretació: Laura Calvet. Música i composició: Aurora Arenare.
Direcció: Nelson Jara. Il·luminació: Dani Sanchez.
L’Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa més comuna. Simbolitza la pèrdua de la nostra
memòria i història com a societat. La infància i la vellesa s’alien per trobar refugi en el joc i la
imaginació. Un homenatge a la vellesa, la infància i la tendresa.

Espectacle:

Màgia i cervell: més que una il·lusió
Actuació del Mag Igor, presentat pels psicòlegs de la Fundació Uszheimer. De forma teòrica
i pràctica es presenten els trucs bàsics, les il·lusions òptiques i els processos predictius,
memorístics i d’atenció que el cervell activa davant un truc de màgia.

Xerrada:

Cinema amb
(i sense) cervell
a càrrec d’Eduardo de Vicente,
crític de cinema.
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E. INAUGURACIÓ I CLOENDA
Les cerimònies d’inauguració i cloenda de Brain Film Fest les condueix el periodista Toni Puntí, que es
converteix en mestre de cerimònies durant els tres dies del Festival.

En nom de l’ Ajuntament de Barcelona,
participa la directora del programa de
Salut, Sra. Pilar Solanes.

La directora del CCCB, Judit
Carreras, obre la inauguració
donant la benvinguda al públic i,
un any més, a Brain Film Fest

Participen en la inauguració el Dr. Jordi Camí, director de la Fundació Pasqual
Maragall, i la Sra. Neus Rodríguez, presidenta de la Fundació Uszheimer.
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3.3. ACTIVITATS PARAL·LELES
A. PREMI NEUROART
Hall del CCCB: Es presenta i atorga el Premi Neuroart, projecte d’art i divulgació científica
que premia la creativitat d’estudiants d’ESO, inspirant-los a crear obres d’art sobre el
sistema nerviós: estructura, funcions i plasticitat. Organitzat per l’Institut de Neurociències
de la Universitat de Barcelona.
Auditori: Els participants assisteixen a la projecció de diversos curtmetratges a concurs del
Brain Film Fest.

B. CCCB PROGRAMA ALZHEIMER
Un any més, la programació de Brain Film Fest inclou aquesta activitat del CCCB.
Programa Alzheimer, que consisteix en una projecció especial per a persones amb Alzheimer i
els seus cuidadors.
En aquesta edició, assisteixen a la projecció estudiants d’ESO per donar la benvinguda.
La pel·lícula projectada és El llibre de la selva (The Jungle Book, Wolfgang Reitherman, 1967).

Alumnes d’ESO donen la benvinguda a les
persones amb Alzheimer i als seus cuidadors.
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C. TEATRE LLIURE. INCÒGNIT.
Des del 27 de febrer al 17 de març es programa Incògnit al
Teatre Lliure Montjuïc. Companyia La Incògnita.
Dirigida per Mònica Bofill, i escrita per Nick Payne, es tracta
d’una peça del 2014 sobre el cervell, la millor “màquina de
generar històries”.
Brain Film Fest estableix un acord amb el Teatre Lliure que
consisteix a oferir als espectadors de Brain Film Fest entrades
a millor preu, i una xerrada sobre l’envelliment impartida per la
Dra. Nina Gramunt en el Teatre Lliure.
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3.4. ESPACIO FUNDACIÓN
TELEFÓNICA MADRID
Brain Film Fest es presenta a Madrid a la seu de Fundación Telefónica.
La programació, que té lloc a l’ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA de l’edifici de la Gran
Vía, inclou la projecció de The Moment, així com Smartphones, The Dark Side; i la xerrada
de la Dra. Carme Torras.

Albert Solé i Richard Ramchurn presenten
The MOMENT en el Espacio Fundación
Telefónica de Madrid.
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4

IX PREMI SOLÉ TURA

A. PRIMER PREMI
Lliurat a l’uníson per Teresa Eulàlia Calzada i Diana Garrigosa, el premi el guanya el curtmetratge
alemany Carlotta’s Face, resultat de la feina conjunta d’un investigador i un animador, Valentin Riedl i
Fabian Driehorst.
El primer premi està dotat amb un trofeu i 1.500 euros.

Valentin Riedl envia un
vídeo d’agraïment i recull
el premi Juan Carlos
Concha, col·laborador
dels dos autors.

B. SEGON PREMI
Lliurat per Neus Rodríguez, presidenta de la Fundació Uszheimer, el premi recau en el
curtmetratge dirigit per Álvaro Martín, Accident de personne.
El segon premi rep un trofeu i 1.000 euros.

Álvaro Martín envia un vídeo amb unes paraules, i recull el premi Fernando
González Tejedor, mentor d’Álvaro.
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C. TERCER PREMI
Fa l’entrega del tercer premi Pedro Cano, Director d’Innovació
Mèdica i Sistemes de Gestió de Sanitas Mayores. El guardó recau
en el curtmetratge Julia y Manuel, dirigit per Iñaki Sánchez Arrieta.
El director envia un vídeo d’agraïment, i recull el premi en el seu
nom Esther Gadea.

D. PREMI
MICROCURTS
El premi de votació popular on-line el lliura Olga
Subirós, arquitecta, comissària i membre del Comitè
Assessor de Brain Film Fest.
El curt guanyador del Premi Microcurts recau en
TOC, del xilè Matías Alfonso Burgos.

E. PREMI DEL PÚBLIC
Per últim, el Premi del Públic, votat presencialment en el CCCB després de les projeccions de
les sessions de curtmetratges, recau en El vuelo de Michael, dirigit per Jesús de Frutos.
El lliura, també, Olga Subirós.

Foto final, amb els directors
del festival, Albert Solé i
Cristina Maragall.
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5

PÚBLIC
5.1. INSCRIPCIONS
La inscripció al festival és única i gratuïta i no segmenta dies i activitats.
Es crea un registre d’inscripció en la plataforma Eventbrite, per al control d’assistència.
Dades EVENTBRITE Inscrits

Xarxes socials
21%

Altres 22%

Mitjans de
comunicació 12%

Tenies vinculació amb les
entitats organitzadores?

NC 2%
Newsletter 3%

Sí, Minimal Films
Sí, el CCCB

Publicitat 7%

Recomanació 33%

Sí, la
Fundació
Pasqual
Maragall

Sí, la
Fundació
Uszheimer
Origen inscrits EVENTBRITE
En blanc 6%
Xarxes socials
34%
M’ho han recomanat
27%

No, no tenia cap
vinculació
amb les
entitats.

Mitjans de
comunicació 10%
Publicitat 7%
Newsletter 22%
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5.2. ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
L’assistència de públic ha crescut un 28% respecte a 2018, considerant únicament la programació de
Barcelona.
Si hi afegim l’assistència de públic de la jornada Brain Film Fest a Madrid, l’augment de públic és d’un
37%.
El total de públic és de 2.059 persones a Barcelona, i de 2.684 persones si hi afegim l’assistència de
la jornada de Madrid.

A. ASSISTÈNCIA PER SESSIÓ
Inauguració

270

Amb veu pròpia

85

Les edats de la ment

278

Cervell i tecnologia

470

La ment en la cultura

382

Fora de concurs: projeccions migdia

166

Secció a concurs: projeccions de curtmetratges

233

Cloenda

290

The Moment

190

CCCB Programa Alzheimer

145

Madrid

175

Total Barcelona + Madrid

2.684

B. ASSISTÈNCIA PER DIES

2018

2019

Dijous 14

113

145

Divendres 15

580

355

Dissabte 16

642

893

Diumenge 17

625

926

Dimarts 19 Madrid

-

175

The Moment,15-17 març, Barcelona

-

190

Assistència total

1.960

2.684

C. COMPARATIVA 2018-2019

2018

2019

Assistència total

1.960

2.684

Increment de persones		

724

Increment percentual		

36,9%
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5.3. ENQUESTA
DE SATISFACCIÓ
Resultat del qüestionari Wuffo enviat als assistents després del festival.

Els temes t’han interessat?
N/A

L’organització ha estat correcta?
D’acord

D’acord

Bastant d’acord
Bastant d’acord
Totalment d’acord

Ha satisfet les meves expectatives?
Parcialment d’ acord N/A

Totalment d’acord

El procés d’inscripció ha funcionat?
Parcialment d’acord N/A
D’acord

D’acord

Bastant d’acord
Bastant d’acord
Totalment d’acord

Totalment d’acord

El qüestionari el contesten 80 persones.
• >80% dels enquestats afirmen que l’esdeveniment ha complert bastant o totalment les seves
expectatives i els temes han sigut interessants.
• >80% està bastant o totalment d’acord en què l’organització ha sigut bona.
• Tots els participants de l’enquesta recomanarien el festival.
• Els enquestats valoren cadascuna de les activitats, amb respostes sempre positives,
destacant el visionat de curts a concurs i de documentals fora de concurs.
• 94% dels participants el qualifiquen de notable i excel·lent.
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Algunes opinions d’assistents al Brain Film Fest:
“Ha estat una experiència increïble. En realitat, s’han superat les meves expectatives.
Em sembla meravellosa la tasca de divulgació que es realitza i el material de gran
qualitat que s’ha ofert. Em sorprèn que sigui totalment gratuït.”
“Em sembla una gran iniciativa, que recomano a tots els meus amics i grups
d’activitats culturals.”
“L’experiència ha estat de gran importància per a totes les persones que estan o
no implicades amb la realitat de persones amb demència. Cal donar més visibilitat a
aquestes malalties, especialment l’Alzheimer.”
“He après coses noves, se m’ha eixamplat el cor i se m’ha esponjat el cervell, ... he
sentit i m’he emocionat amb les experiències que s’han compartit... Tot ha estat un
regal preciós. Gratitud immensa. Continueu per favor.”
“Molt important haver lligat capacitat creativa i artística; coneixements i implicació
social. Com aconseguir que sigui un esdeveniment de ciutat on participin persones
que no tinguin una vinculació personal amb el tema?”
“Ha estat sorprenent. Impactant, commovedor, tendre i ple d’humanitat. Gràcies per
aquest regal.”
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6

COMUNICACIÓ
6.1. COL·LABORACIÓ AMB
AJUNTAMENT DE BARCELONA
L’ajuntament de la ciutat col·labora amb la instal·lació de banderoles durant el mes de març, i
amb la difusió en diverses agendes i pàgines web.
Difusió on-line de l’Ajuntament de Barcelona:
Espai en la web municipal www.barcelona.cat
Web Barcelona: http://www.barcelona.cat
Agenda de la web www.lamevabarcelona.cat
Web MeetBarcelona: http://meet.barcelona.cat
Campanya on-line en l’apartat de banners de la pàgina principal de la web
http://meet.barcelona.cat
Web de Salut: http://w110.bcn.cat/portal/site/SanitatISalut/
Agenda 500: http://agenda500.barcelona.cat/
Guia de Barcelona: http://guia.barcelona.cat/
Es valora econòmicament la seva aportació en 81.500 euros.

6.2. CONVOCATÒRIA
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
La roda de premsa té lloc el dilluns 11 de març, a las 11.00h, en el Mirador de CCCB, amb
l’assistència d’Àngela Martínez, Cap d’ Audiovisuals de CCCB, Albert Solé, director del festival;
Cristina Maragall, directora executiva, i Loli Pagán, directora de relacions socials.
Resum de l’impacte en mitjans 2019:
Impactes 2019

VPE 2019

13

100.913€

Ràdio

6

201.666€

Televisió

5

35.440€

Internet

70

101.695€

TOTALS

94

439.714€

Premsa

En premsa escrita, destaquen les peces de El Mundo, La Razón i La Vanguardia.
En ràdio, la peça de La Ventana (SER) aconsegueix una gran VPE (178.000 €), que es sumen a altres
aparicions en Ràdio 4, Ràdio Rubí, Cooltura FM i Catalunya Ràdio.
Pel que fa a la televisió, la participació en Els matins de TVC és la peça de major valor (22.000 €).
Destaca un augment de la presència de mitjans a nivell nacional: El Mundo, La Razón i La Ventana
(Cadena Ser).
Amb 94 mencions, la difusió publicitària de BFF es valora en quasi 440.000 €.
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A

Presentado en el Brain Film Fest. ¿Se
imagina que pudiera modificar una
película mientras la ve? El director
Richard Ramchurn lo ha hecho posible
con ‘The moment’, un filme que varía según
las ondas cerebrales de cada espectador

UN CORTO
DIRIGIDO
POR
LA MENTE
CONTROLADO
POR EL PÚBLICO

Hay un festival de cine en
el que el verdadero
protagonista es el cerebro.
Durante el Brain Film Fest
se proyectan películas
sobre enfermedades
relacionadas con el
cerebro –algunas de
ficción, otras
documentales o de
animación–, sobre lo que
sabemos de él y lo que
desconocemos, sobre sus
debilidades y sus
capacidades. La edición
de 2019 de este festival
internacional impulsado
por la Fundación Pasqual
Maragall comenzó el 14
de marzo en Barcelona y
concluyó ayer en Madrid
con la proyección en el

travel (las desventajas de
viajar en el tiempo), vuelve
a ceder parte de la labor
creativa a la audiencia.
¿Y si el espectador
tuviera el poder de
controlar la película a
través de su mente?
Richard Ramchurn lo ha
hecho posible con una
interfaz –unos auriculares
con sensores– que se
coloca en la cabeza de
uno de los espectadores
para captar su actividad
cerebral.
Dependiendo de sus
niveles de atención, lo que
se proyecta en la pantalla
va variando, de modo que
las posibilidades son casi
infinitas. Nos cuenta el
director que en
este corto de 22
LOS SENSORES DEL CASCO
minutos de
DETECTAN LA ACTIVIDAD CE- duración hay
18.000 millones
REBRAL DEL ESPECTADOR;
de versiones
posibles. Y esto
HAY 18.000 MILLONES DE VER- es así porque el
SIONES DEL CORTO POSIBLES contenido se
puede cambiar
cada seis
segundos a lo
Espacio Fundación
largo del filme.
Telefónica de The
¿Cómo de diferentes son
moment, un corto dirigido
las distintas versiones?
por el británico Richard
Para comprobarlo, dos
Ramchurn que le da una
periodistas de EL MUNDO
vuelta al concepto de
se colocaron los
tecnología aplicada al
auriculares y dirigieron
cerebro.
con sus ondas cerebrales
Tras dirigir en 2015 The
la película. Ésta fue su
disadvantages of time
experiencia.

SI NO LE
GUSTA,
NO LE
ECHE
TODA LA
CULPA AL
DIRECTOR

actores de carne y hueso,
hay algunos diálogos,
música de suspense y
muchos efectos especiales
–se intercalan
continuamente planos
figurativos y coloridas
recreaciones por
ordenador– pero no me
parece fácil explicar ni
entender de qué va
realmente este corto.
Cuando acaba la primera
proyección, no me queda
claro si el director tenía
POR TERESA
una trama en su mente o
GUERRERO
si también se deja la
interpretación del filme en
manos del espectador.
Es posible que dentro de
Vamos a verla por
unos años, cuando vaya
segunda vez. Ahora la
al cine y no le guste una
dirijo yo. Los auriculares
película, ya no pueda
son muy sencillos y
echarle la culpa a sus
definitivamente mucho
creadores. O al menos
menos aparatosos que los
toda la culpa. Imagínese
clásicos gorros de nadador
que es usted el que va
con sensores que durante
modificando con su
tantos años se han usado
mente lo que se proyecta
en la pantalla. Pues bien, en el campo de la
neurociencia. Se colocan
la tecnología para que
en un instante y en cuanto
esto suceda ya está
me los pongo, aparecen en
disponible y ayer la
la pantalla unas gráficas
probamos.
cuyas barras verdes
Mi compañero Luis
Martínez y yo fuimos a ver muestran mis niveles de
concentración y de
The moment, un corto que
es controlado por la mente relajación. Mis ondas
de uno de los espectadores cerebrales ya están
activando el proyector.
a través de unos
Comienza el segundo
auriculares con sensores
visionado que, en efecto,
cerebrales.
tiene bastantes secuencias
Dice su director,
distintas a la primera
Richard Ramchurn, que
versión, aunque
no hay una versión
básicamente se mantiene
terminada de la película.
el hilo argumental y el
Para que la proyección
final es el mismo. Vemos
comience es
cosas que no aparecían en
imprescindible que una
la primera y supongo que
persona la active con sus
ondas cerebrales. Si no, no otras no salen. El corto
dura sólo 22 minutos, pero
hay nada. La mente de esa
se hace más largo, sobre
persona es, por tanto, la
todo la segunda versión.
que marca lo que los
Mis ondas cerebrales
demás ven en función de
están modificando al
sus niveles de concenparecer lo que aparece en
tración.
la pantalla, pero no soy
Como cada versión es
consciente de
distinta,
ello. Yo no
quisimos
estoy haciendo
visionar dos
nada en
veces la
realidad, ni mis
película.
pensamientos
Nos
se plasman en
preguntála pantalla. Es
bamos hasta
todo mucho
qué punto
más sutil, como
cambiaría, si
si las ondas
nuestras
cerebrales
películas
fueran un flujo
serían muy
de energía que
diferentes, si
Guerrero, durante la
activan una de
habría
las muchas
personajes o proyección del corto.
escenas
diálogos que
sólo aparecerían en una de posibles ideadas por el
director. Comparando las
ellas o si tendrían un final
dos versiones, coincidimos
distinto.
en que la segunda es más
Primero fue Luis el que
narrativa que la primera,
se colocó los cascos, de
con menos recreaciones
modo que lo que todos los
por ordenador. O quizás
que estábamos en la sala
se deba simplemente a
veíamos en la pantalla era
que la he visto dos veces.
la película customizada
Eso sí, de qué va la
por sus ondas cerebrales.
película nos sigue
En el rodaje de The
pareciendo un enigma.
Moment han participado
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S DE
RAMA
F OTO GR A V E R S IÓ N
L A OT E L M IS M O
EN
O
M IN U T

REPORTAJE GRÁFICO: DANIEL IZEDDIN

S

EL DÍA
QUE
TODAS
LAS
PELÍCULAS SEAN
LA MISMA

A

La película cuenta, o
algo parecido, la historia
de una mujer perseguida.
Dividida en tres actos (The
moment, Exile y Reunion),
ofrece un extraño viaje no
tanto al fondo de la mente
como a lo más profundo
de un escenario futurista y
distópico. Allí unos
individuos encuerados y
con modales discutibles
corren detrás de la que
parece ser la única
esperanza para todo eso.
POR LUIS
Sí, el argumento les
MARTÍNEZ
parece confuso, en
realidad lo es más.
La teoría dice que la
«El entretenimiento se
versión vista por mí,
eleva a un nuevo
además de distinta,
paradigma, a una nueva
tendría por fuerza que
fórmula del mundo y del
resultarme mucho más
ser. Para ser, para formar
entretenida que cualquier
parte del mundo, es
otra en el preciso instante
necesario resultar
del visionado. No en balde,
entretenido [...]. La
por cada descenso de
realidad misma parece
atención, cambia el plano.
ser sólo un efecto del
Pues bien, contempladas
entretenimiento». Así
dos alternativas completas
razona Byung Chul-Han
y diferentes (la propia y la
nuestra aversión a día de
de al lado) no hay manera
hoy al aburrimiento. No
de admitir nada más que
es ya simplemente una
su diferencia. Ni mejor ni
cuestión de gusto. Es
peor. ¿Quiere eso decir
inifinitamene más grave,
que no funciona?
es un problema
Tampoco hay que
ontológico. Lo aburrido
exagerar. The moment es
no existe. No es. No está
alérgica a cualquier tipo
claro que el realizador
de refutación. Ramchurn
Richard Ramchurn sea
sólo garantiza la mejor
un ávido lector del
película posible en el
filósofo alemán-coreano,
momento mismo de la
pero algo hay.
proyección. Ni antes ni
Uno se sienta, se ajusta
después. Lo dicho,
el aparato al occipucio
(una pinza atrapa el lóbulo siempre cambia. Por otro
lado, la máquina no lee los
de la oreja), sintoniza las
deseos. Simplemente
ondas cerebrales (si las
pulsa el interruptor en
hubiere) y recibe una
cuanto el porcentaje de
advertencia del director:
nuestro interés decrece.
«Esto no es
En su película anterior,
Bandersnatch». Es decir,
aclara, no se trata de elegir The disadvantages of time
travel, incorporaba otros
nada, no es una película
posibles estímulos como el
multiaventura como el
parpadeo. En este último
capítulo ideado por
caso, la película alejaba de
Charlie Brooker para
sí toda
Black mirror
intención
con sus
narrativa. Eran
cinco finales
sólo
posibles.
impresiones.
The
Quizá, un paso
moment, el
más allá, sea
cortoimaginable un
metraje de
futuro no tan
22 minutos,
lejano en el que
responde
ante el mínimo
teóricaamago de
mente él
aburrimiento o
sólo cada
desagrado
seis
Martínez, en un instante cambie incluso
segundos a
del visionado del corto.
la línea
cualquier
narrativa. Una
cambio de
leve alteración y adiós al
nuestro nivel de atención.
final de Seven; otra y
Eso significa que la
cuidado que no
película ofrece 18.000
desaparezca entera
millones de versiones
posibles. Como en el río de Zabriskie Point.
Y así, sólo queda por
Heráclito es imposible
sumergirse dos veces en la averiguar cuándo
misma película. Y todo por incorporará Netflix este
dispositivo a su algoritmo.
exorcizar para siempre el
demonio del aburrimiento. Cuando se acabe el
aburrimiento, todas las
Y todo para simplemente
películas serán la misma.
ser.
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Con más de 2.000 personas. Un estudio
vincula por primera vez el consumo de
marihuana con los casos de psicosis.
En Ámsterdam, donde es legal, cinco de
cada 10 nuevos casos se deben al uso
de cannabis de alta potencia

LA MARIHUANA
MÁS POTENTE
CAUSA EL 50%
DE LAS PSICOSIS
POR CRISTINA G.
LUCIO MADRID

Delirios, alucinaciones,
pérdida del contacto con
la realidad... Esos son los
principales síntomas de la
psicosis, un trastorno
psiquiátrico que podría
estar siendo impulsado
por el consumo de
cannabis. Según los datos
publicados hoy en la
revista The Lancet
Psychiatry, al menos uno
de cada cinco casos de
psicosis podría estar
ligado al uso diario de
cannabis. Si lo que se
consume es una variedad
de alta potencia, el riesgo
de desarrollar la
enfermedad aumenta aún
más y podría ligarse hasta
a cinco de cada 10 nuevos
diagnósticos.
«Este estudio muestra
por primera vez que el uso
de cannabis, especialmente
el que contiene una alta
concentración del
componente THC tiene un
impacto sobre los
trastornos psicóticos a
nivel poblacional, como
habían sugerido otras
investigaciones», explica
Celso Arango, jefe del
servicio de Psiquiatría
Infanto-Juvenil del
Hospital Gregorio
Marañón de Madrid y uno
de los firmantes del
trabajo, que ha analizado el
efecto del cannabis en 11
ciudades europeas y una
en Brasil.
En una primera fase de
la investigación, con el
objetivo de estudiar la

50%

ES EL RIESGO
DE PADECER
PSICOSIS POR EL
CONSUMO DE
CANNABIS DE
ALTA POTENCIA

2.000
PERSONAS
ESTUDIADAS

40%

DE THC EN
ALGUNAS
MARIHUANAS
RECREATIVAS

incidencia del trastorno, los
científicos contabilizaron
todos los casos de psicosis
atendidos por los
hospitales estudiados entre
2010 y 2015.
Después, compararon
los hábitos y circunstancias
de los 901 pacientes
registrados con los de otros
1.237 individuos sanos
reclutados como sujetos de
control. Entre otras
variables, estudiaron el uso
de drogas y el patrón de
consumo o el tipo de
sustancias ingeridas. Lo
que mostraron los
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resultados fue que,
comparado con personas
que no tomaban nunca
cannabis, el consumo
diario de la droga se
asociaba con un riesgo tres
veces más alto de padecer
psicosis. En el caso de que
el cannabis diario fuera de
alta potencia, las
probabilidades
aumentaban aún más.
En ese sentido, los
investigadores estudiaron
el caso particular de
Amsterdam o Londres,
donde variedades de
cannabis con alto
contenido en THC, como el
skunk, están ampliamente
disponibles. En ambas
ciudades, los científicos
hallaron una fuerte
relación entre la droga y la
psicosis. En Amsterdam,
cinco de cada 10 nuevos
casos de psicosis se
asocian con un consumo
de este tipo de productos.
En comparación con
personas que nunca han
consumido, los usuarios de
cannabis de alta potencia
de la ciudad holandesa
tenían hasta nueve veces
más posibilidades de
desarrollar el trastorno
psiquiátrico.
Los productos
cannábicos en países como
Holanda o Reino Unido
pueden alcanzar, mediante
modificación genética, una
concentración del
componente activo THC de
hasta el 40%. En cambio,
en otros países, como Italia
o España, lo habitual es el
consumo de variedades
cuya concentración en
THC no supera el 10%. «Y
esto tiene un impacto.
Según los datos obtenidos,
en los lugares donde se
consume un cannabis con
alta concentración de THC
se dan seis veces más
episodios psicóticos».
En pleno debate sobre la
legalización del cannabis,
este estudio puede ser
clave en la toma de
decisiones, señalan los
autores. La psicosis puede
ser el primer paso para
desarrollar un problema
mental grave. «En la
muestra analizada, el 25%
de los pacientes fue
diagnosticado de
esquizofrenia. Otro 25% de
trastorno bipolar y
aproximadamente otro
cuarto de depresión mayor.

6.3. XARXES SOCIALS
En aquesta edició s’ha dut a terme una estratègia per augmentar i millorar la difusió en xarxes
socials, i una feina intensa durant el mes de març per augmentar seguidors i donar a conèixer el
festival amb tuits al minut, posts elaborats i un esdeveniment a FB. Aquest any s’ha incorporat la
promoció a Instagram, que ha donat molt bons resultats, tenint en compte que era un nou canal
per al BFF.
Facebook
Es pot valorar el creixement de seguidors a Facebook en un 8%, fins a 1.126. El públic de FB té
entre 35 i 64 anys. La majoria prové de Barcelona, seguida de Madrid.
L’esdeveniment ha tingut millors resultats que en l’edició anterior. S’aconsegueixen 1.600
respostes arribant a 35.000 persones de les quals 244 van clicar l’enllaç d’Eventbrite.
Twitter
L’augment de seguidors a Twitter ha estat d’un 64% respecte a març de l’any anterior, fins a 421
seguidors. Twitter és la xarxa més activa de Brain Film Fest, on hi ha una comunitat de seguidors
fidels que interactuen diàriament. És on s’ha dedicat més esforç i, per la seva pròpia naturalesa,
on s’han fet més publicacions.
450
400
350
300
24 de febrer

3 de març

3 de març

17 de març

De forma orgànica s’ha arribat a 94.000 impressions, per l’elevat nivell de retuits.
Durant els tres dies de festival es van fer 72 tuits, i en tota la campanya, 155.
Els seguidors de Twitter són: homes 36%; dones 64%.
Instagram
L’augment més significatiu ha estat a Instagram, aquest canal comptava amb 92 seguidors a principi
de campanya, fins a 266 seguidors al final del festival. El públic d’Instagram està entre 25-44 anys
(69%). La majoria són de Barcelona i el 60% són dones.
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6.4. ALTRES ELEMENTS DE
COMUNICACIÓ
Programa de mà, amb els continguts i els horaris del festival, en dos idiomes per a
impressió en paper, castellà i català, i anglès on-line.

Photocall “Contour Modelo 20x8”, de 580x234 cm.
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Lletres corpòries de color taronja, de 10
metres d’ ample, en el hall del vestíbul de
l’edifici Teatre del CCCB.

Com a gest de complicitat al pòster de l’edició
de 2019, sobre les lletres s’hi posen uns
ocellets.

Vinils a l’entrada de l’edifici Teatre amb el pòster de l’edició 2019.

Banderes de 480 cm amb el logo de Brain Film Fest.

Vídeo promocional https://brainfilmfest.com/es/home/
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7

PRESSUPOST I
FINANÇAMENT
7.1. BALANÇ DE PRESSUPOST 2019
El pressupost de Brain Film Fest 2019 és de 78.558€:
La FPM impulsa econòmicament amb una quantitat de 22.500€.
SANITAS MAYORES, s’ha incorporat als col·laboradors, amb una aportació de 5.000€ per al Premi
Solé Tura, que es sumen als 3.000€ aportats anualment per Mediapro.
El total de subvencions suma 11.025€.
11.886€ són aportacions probono del CCCB i de Fundación Telefónica.
24.000€ corresponen a la valoració de l’aportació interna de cada entitat.
Finalment es compta amb un romanent de 1.147€ de l’edició anterior.

7.2. COL·LABORADORS 2019
El recolzament del CCCB és essencial pel que fa a cessió d’espais i organització, suport econòmic i
difusió del festival en els seus mitjans digitals i agenda.
L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat directament amb una campanya de difusió en les seves
webs i amb banderoles per diferents carrers de la ciutat. Igualment, hem sol·licitat una subvenció a
l’ ICUB i al departament de salut.
La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’Ajuntament de Castelldefels
han participat en el festival amb una ajuda econòmica.
Gramona i Corimbo han proporcionat vi i cava per a la inauguració.
Incorporació de Sanitas Mayores.
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8

ORGANITZACIÓ
8.1. EQUIP ORGANITZADOR
Director: Albert Solé
Directora executiva: Cristina Maragall
Directora de relacions socials: Loli Pagán

Amb la participació de:
Tere Pérez, Cap de Protocol i Relacions Públiques de CCCB
Àngela Martínez, Cap d’Audiovisuals de CCCB

Coordinació i producció: Anna Marquès
Cap de Comunicació: Eva Nebot
Premsa: Neus Masferrer
Tècnic d’Audiovisuals: Didier Montoya
Community Manager: Pau Roigè
Disseny i maquetacions: Joan Laparra i Gema Val
Web editor: Lluís Soler

L’edició de 2019 ha comptat amb la col·laboració de 28 voluntaris.
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8.2. COMITÈ ASSESSOR
Dra. Paz Flores, psiquiatra, psicoterapeuta i docent,
especialista en els diferents àmbits de salut mental, des
de l’assistència en primera línia d’hospitalització parcial
i interconsulta.
Membre de l’Enter Mental Health europeu, participant
en els projectes d’investigació finançats per la UE:
EMILIA, PROMISE, SUPREME. Fomenta tallers artístics
i la participació de pacients en certàmens.

Simon Lee, expert en tecnologia digital.
Dissenyador creatiu, especialitzat en
conceptualitzar i executar nous productes
i serveis amb una variant tecnològica forta,
de cara a l’usuari final. Expert en el sentit
de millora de la tecnologia i l’anàlisi del seu
impacte en les interaccions humanes. Docent.
Devot del món del gaming.

Dr. Luis Miguel Martínez,
neurobiòleg. Expert en
neurobiologia visual, titular del
CSIC, investigador. Treballa els
principis fonamentals que regeixen
l’estructura i funció dels circuits
neuronals per saber com el cervell
pren decisions.

Olga Subirós. Arquitecta i comissària, els seus projectes adopten
un punt de vista integrador sobre la cultura del segle XXI i les
profundes transformacions de l’era digital. Recentment, ha cocomissariat, juntament amb José Luis de Vicente, Big Bang Data,
una gran exposició, produïda pel CCCB i la Fundación Telefónica,
sobre la dadificació del món. Subirós és també arquitecta i
dissenyadora d’exposicions. Ha treballat per a alguns dels museus
i institucions culturals més prestigiosos d’Espanya, com el CCCB i
el MACBA.

Dr. Santiago de Torres, llicenciat en Medicina,
docent universitari, especialista en gestió.
Director General del Ministeri de Sanitat i
subsecretari en els ministeris de cultura i
assumptes socials. President de diverses
empreses d’investigació mèdica i tecnològica.
Assessor en el desenvolupament d’eines
diagnòstiques i biotecnologia.
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8.3. JURAT IX PREMI SOLÉ TURA BRAIN FILM FEST 2019

Claudia Aineto
Psicòloga

José Coronado
Actor

Karine Fauria
Neurobiòloga

Sílvia Quer
Cineasta

Olga Subirós
Arquitecta i comissària
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L’equip organitzador i el presentador de Brain Film Fest.
D’esquerra a dreta: Pau Roigè, Toni Puntí, Loli Pagán, Anna Marquès, Albert Solé, Cristina
Maragall, Didier Montoya, Neus Masferrer.
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IMPULSAT I
ORGANITZAT PER

CO-ORGANIZAT PER

EN COL·LABORACIÓ AMB

AMB EL RECOLZAMENT DE

ACTIVITATS PARAL·LELES

AGRAÏMENTS

EN EL MARC DE

