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Programació
centrada en les
fronteres entre
la creativitat i la
innovació.

Programa de
18 curtmetratges
en competició
i 13 llargmetratges.

Emissió en
streaming de
les sessions.
Més de 3.600
visualitzacions
en les emissions
en streaming. 1.838
visites a la Gala
d’Entrega de
Premis.

5 taules rodones,
5 tallers,
4 col·loquis,
1 conferència
i 1 obra de teatre.

Amb la presència
de personalitats
del món del
cinema i més de
20 experts en
diversos camps
de la ciència i la
creativitat.

Canal Brain Film Fest a la plataforma FILMIN,
amb una mitjana de 12.300 espectadors online.

B 353 Impactes en mitjans de comunicació
B 257 Curtmetratges rebuts, procedents de 26 països
B 2.641 Inscripcions a les sessions
B 1.798 Assistents a les sessions del festival
B 3.600 Visualitzacions a Youtube
B 4.628 Seguidors a les xarxes socials
B 7.276 Visualitzacions a FILMIN
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El Brain Film Fest

Memòria 2022

El Brain Film Fest és un festival internacional
de cinema sobre el cervell. Està impulsat per la
Fundació Pasqual Maragall i co-organitzat per la
Fundació Uszheimer i Minimal Films. Se celebra
anualment des de 2018 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Es tracta d’un festival de cinema que pretén apropar a la ciutadania la polièdrica realitat del cervell,
des de les seves capacitats fins a les seves malalties i condicions, a partir de la creació audiovisual
i la divulgació científica. D’entre els seus objectius
destaquen:
B Reunir propostes de cinema internacional i
organitzar debats, tallers, xerrades i activitats
divulgatives relacionades amb el cervell
B Convertir-se en centre de referència internacional i generar i difondre continguts sobre el
cervell
B Atorgar el Premi Solé Tura, que promou continguts audiovisuals sobre el cervell i la seva
divulgació
B Entregar el Premi Especial Brain Film Fest per
tal de reconèixer la feina d’aquells artistes
que promouen un canvi en la conversa cultural sobre la percepció del cervell i les seves
capacitats.
B Informar el públic general sobre aquest fascinant òrgan humà, tant sobre les seves malalties com el seu gran potencial i com afecta a
les nostres vides.
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El Brain Film Fest és una mostra de cinema que
abasta altres formats i continguts relacionats
amb la temàtica del cervell des d’un punt de vista
transversal i divulgatiu. Es tracta de l’únic festival a
Europa amb aquestes característiques.
Se celebra en el marc de la Setmana Mundial del
Cervell, coordinada per l’organització nord-americana Dana Foundation. Brain Awareness Week
és una campanya global per incrementar el coneixement públic del progrés i els beneficis de la
investigació.
El Brain Film Fest organitza i atorga anualment el
Premi Solé Tura per a curtmetratges sobre el
cervell, creat el 2009, i que té com a objectius
sensibilitzar sobre les condicions del cervell i l’impacte social de les enfermetats, propiciar la creació
audiovisual i recordar la figura de Jordi Solé Tura.
Amb motiu del cinquè aniversari del festival, el
2022 s’instaura el Premi Especial Brain Film Fest,
un guardó honorífic que s’atorga a una persona
del món de la cultura que amb la seva obra i abast
hagi exercit una influència significativa en l’imaginari col·lectiu sobre les temàtiques del cervell.
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Cinquena edició
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El Brain Film Fest 2022 suposa la celebració de cinc anys de convergència entre cinema i cervell, els quals ens han proporcionat un major
coneixement de l’òrgan més complex de l’ésser humà a través d’un gran
nombre de treballs audiovisuals i altres formats artístics i divulgatius.
En aquesta edició s’ha pogut recuperar l’aforament complet gràcies a la
relaxació de les mesures sanitàries.
S’ha mantingut l’emissió en streaming en diverses sessions.

Emissió en directe de la taula rodona TDA/TDAH: Mites i realitats a través del canal de Youtube del Brain
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Un any més, el festival ha comptat amb la col·laboració de la plataforma FILMIN,
cosa que ha permès compartir continguts audiovisuals amb un públic més ampli
durant el període de temps comprès entre el 18 fins al 24 de març.

Canal del Brain Film Fest 2022 a la plataforma FILMIN

L’edició 2022 s’ha plantejat des de la següent línia
editorial:
La capacitat de concebre i projectar realitats
que no tenim davant dels ulls ha estat el gran
motor que ha permès a la humanitat progressar al llarg de la història. Tots els eureka i totes
les disrupcions que han canviat la forma d’entendre el món i relacionar-nos-hi van ser un dia
embrions en forma d’idea dins un cervell humà.
A través del cinema, volem entendre què hi ha
darrere d’aquesta espurna peregrina que s’encén als nostres caps. On resideix la imaginació?
Quins mecanismes neuronals ens permeten jugar amb allò intangible? Des de l’art fins la ciència, la creativitat és un fascinant trampolí mental cap a llocs per explorar.
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A més, atalaiarem el futur per entendre com la
tecnologia està obligada a cartografiar de nou
els límits d’allò possible per al cervell. Aplicacions capaces de manufacturar estats d’ànim,
implants que restauren capacitats que creiem
perdudes o fins i tot cíborgs, als cossos dels
quals s’hi alineen la biologia i la robòtica. Al
Brain Film Fest presenciarem alguns dels canvis que la pròxima revolució científica ens porta
a través de la cinematografia, la qual no està
exempta d’interrogants ètics. Fins on podem
arribar? Fins on volem arribar?
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Programació
En aquesta edició, el Brain Film Fest va projectar 18 de les més de 250 obres audiovisuals presentades als
Premis Solé Tura. Fora de la competició, el festival va oferir un total de 13 llargmetratges de ficció i documentals, quatre d’ells estrenes a Espanya. Vuit projeccions anaven seguides de taules rodones amb experts
científics, col·loquis amb cineastes o conferències. A més, va comptar amb l’estrena a Barcelona d’una
obra de teatre sobre l’Alzheimer. El festival va programar també 5 tallers i va comptar amb un espai lúdic.
En el marc del cinquè aniversari del certamen, es va organitzar la projecció 5 anys de Brain!, una selecció
dels millors curtmetratges presentats a les anteriors edicions del Premi Solé Tura.

Jueves 17/03
SALA TEATRE

Viernes 18/03
SALA TEATRE

SALA RAVAL

Sábado 19/03
AUDITORI

SALA TEATRE

SALA RAVAL

Domingo 20/03
AUDITORI

SALA TEATRE

10.00h - 11.00h

10.00h - 11.15h

10.00h - 11.30h

10.00h - 17.30h

10.00h - 12.00h

Película [90’]
The Disruptors

Película [83’]
In Silico

Taller [60’]
BRAIN: ¡Ponte a prueba!

Espacio Lúdico
Sala Go - Club La Pedra

Película [66’]
Las Cebras

Dir. Noah Hutton

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

Película [90’]
Alpha Go

Dir. Stephanie Soechtig

Mesa Redonda [45’]
TDA & TDAH:
Mitos y Realidades

Mesa Redonda [45’]
Simulando el cerebro:
¿qué podemos aprender?

Con Dra. Paola Morosini,
Dr. José Antonio Ramos-Quiroga,
Dra. Virginia Trémols,
moderada por Fabricio Caivano

Con Dr. Gustavo Deco
y Dr. Ricard Solé, moderada
por Dr. Arcadi Navarro

Con Roser Guerra, Edurne
Iturmendi y Guillem Martín

11.30h - 12.45h
Taller [75’]
¡Haz bailar tus neuronas!

Dir. Greg Kohs

Un espacio lúdico para
aprender este fascinante
juego estratégico para todas
las edades

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

13.00h - 14.30h

13.00h - 14.00h

13.00h - 15.00h

Película [95’]
Preparativos para estar
juntos por un periodo de
tiempo desconocido

Taller [60’]
Una mirada amplia
ante TDA/TDAH

Película [117’]
Un Amor Intranquilo

13.30h - 14.45h

Dir. Joachim Lafosse

Con Dra. Joana Alegret

Conferencia [25’]
¿Dónde están
las mujeres?
Con Dra. Paula Adam

15.00h - 17.30h
Película [104’]
Tres
Dir. Juanjo Giménez Peña

Coloquio [45’]
Con Miki Esparbé, Juanjo
Giménez Peña y Oriol Tarragó,
moderado por Albert Solé

Descárgate el programa
de mano en tu móvil.

16.00h - 18.45h

16.00h - 17.15h

Película [83’]
The Origins Of Music

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

Dirs. Daniel Arvizu
& Andrea Spalletti

Mesa Redonda [60’]
El Cerebro Creativo

17.45h - 19.00h

Carrer de Montalegre, 5
08001 Barcelona

Las puertas abren 15 minutos antes
de cada proyección o actividad,
salvo la Gala de Inauguración, la
Gala Entrega de Premis Solé Tura
y la obra de teatro Pòsit donde
abren 30 minutos antes.

16.00h - 17.15h
Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

18.00h - 20.15h

18.00h - 19.15h

Película [90’]
I Am Human

Taller [75’]
¿Qué te recuerda
este olor?

Dirs. Elena Gaby
& Taryn Southern

19.00h - 21.00h
GALA DE INAUGURACIÓN

Mesa Redonda [45’]
¿Las interfaces cerebrales
nos harán mejores
humanos?

Película [93’]
Supernova

Con Dr. César Morcillo
y Dra. Carme Torras,
moderada por Rosa Badia

Dir. Harry Macqueen

20.45h - 23.00h
Película [90’]
Apples
Dir. Christos Nikou

Con Dr. Álex Gálvez-Pol y
Dr. Fredrik Ullén, moderada
por Dra. Hanna Poikonen

17.30h - 19.00h
17.45h - 19.00h
18.00h - 19.15h

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

Taller [75’]
¿Qué te recuerda
este olor?

Con Nicolás Rico

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

Obra de Teatro [89’]
Pòsit
Con Meritxell Yanes

Con Nicolás Rico

19.30h - 20.45h

19.30h - 20.45h

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

20.00h - 22.30h
ENTREGA DE
PREMIS SOLÉ TURA
con entrega del Premi
Especial a Carme Elías

Película [96’]
Las Consecuencias
Dir. Claudia Pinto

Coloquio [45’]
Con Christos Nikou,
moderado por Alicia Reginato

Impulsado por
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Con la colaboración de

En colaboración con

Mesa Redonda [45’]
¿Puede la inteligencia
ser un obstáculo?

12.00h - 14.15h
Película [103’]
Picture a Scientist

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

Dir. Lili Horvát

Dir. José Reguera

Con Dr. Leopold Carreras y
Dr. Roberto Colom, moderada
por Graciela Rodríguez

11.45h - 13.00h

Dirs. Ian Cheney
& Sharon Shattuck

en el CCCB

AUDITORI

10.00h - 12.15h

Con Toni Mira

del 17/03
al 20/03
de 2022

SALA RAVAL

10.00h - 12.15h

Organizado por

12.30h - 17.30h
Vídeo en bucle
¡5 AÑOS DE BRAIN!
Los mejores cortometrajes
Premio Solé Tura a lo largo
de la historia del Festival
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Programació a concurs: XII Premi Solé Tura
A la dotzena edició dels Premis Solé Tura s’hi van presentar 250 obres
audiovisuals procedents de 26 països. D’entre elles, el Jurat del Festival
va seleccionar 18 curtmetratges que es van projectar en nou sessions de
75 minuts i que van optar al Premi Solé Tura.
Addicionalment, dels tres premis que atorga el Jurat, les persones assistents a les sessions poden votar i escollir el curtmetratge guanyador del
Premi del Públic.

Llistat de curtmetratges a concurs:

MIEDO AL MIEDO

EL TIKTOK DE ALE

LEOPOLDO EL DEL BAR

CHANNIDAE

CLUB SILENCIO

LA CELDA

Directora: Menchu Esteban

Directora: Pauline Morel
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Director: Walter Freddy Manrique
Cervantes

Directora: Irene Albanell Mellado

Director: Diego Porral

Director: Miguel Varela
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MIRAGE

ETERNOS

PEU PLA

ANAMNESE

TRASLASIERRA

CODI ICTUS

NERVO ERRANTE

LAS MOSCAS SOLO
VIVEN UN DÍA

REGA’M LES PLANTES

PUTOS MENTIROSOS

EL MAPA DEL TESORO

Director: Sil Van Der Woerd

Director: Tiago Lipka

Director: Bruno Badain

Director: Iago Sartini

Directora: Raquel Kurpershoek

Directora: Maria Besora Barti

Directora: Belinda Bonan

Director: Jordi Sanz

Director: Mauro Luis Lopez

FASE 5

Director: Carles Valdéz
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Director: Alberto Blanco

Director: Antonio Cabello
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Premi per a Microcurts
El Premi Solé Tura inclou també un Premi per a Microcurts (inferiors a
2 minuts). En aquesta edició, es van seleccionar 18 microcurts i el guanyador es va escollir a través d’una votació popular que es va realitzar a la
pàgina web del festival.
Llistat de microcurts a concurs:

HEMEN IZANGO DA

ITSASO

MIRADA PERDIDA

USTED DIRÁ

40 SEGONS

200 DECISIONS

A.

5 MINUTOS MÁS

ANSIEDAD CREATIVA

Directora: Amaia San Sebastián

Director: Ignacio Rodó

Directora: Ramon Balcells
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Director: Sergio M. Villar

Director: Espai Nacre

Directores: Gerard Hoyas, Pedro
Montero, Andreu Terés

Director: Fran Figueiral

Directores: Ona Vidal, Ramon Luz,
Eric Gómez, Lluc Lafuente

Director: Martí Alonso

Memòria 2022

I EL TERRAT

¿ESCUCHO VOCES?

EL RECUERDO

MOTA

GOLPECITOS

NARCISO Y SOLEDAD

MENTE:
LUGAR DE PENSAR

UNA VISITA
POR SORPRESA

AMIGDALA

Director: Xavier Gaja

Directoras: Paula Barros, María González, Blanca Rosado, Julieta García

Director: Caio Santos
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Directora: María Rodríguez Vallejo

Directora: Anna Agulló Prieto

Directores: Pablo Heredia, Gerardo
Palma, Manu Soriano

Directoras: Ivet, Eric, Carla, Dani

Director: José María Flores Miranda

Directora: Laura Gutierrez
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Cerimònies
La Cerimònia d’Inauguració del Brain Film Fest, celebrada a la Sala Teatre del CCCB, va comptar amb la participació de les entitats organitzadores: la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall
i la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez, juntament
amb el director artístic del Festival, Albert Solé. Comptà, també, amb
les intervencions de la directora del CCCB, Judit Carrera i de la regidora
d’Envelliment, Salut i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa. D’altra banda, també van assistir-hi Natàlia Garriga, consellera de
Cultura de la Generalitat de Catalunya; Anna Figueras, secretària d’Afers
Socials i Famílies d’aquest mateix organisme, i Júlia de Miralles Imperial,
delegada de Ciència i Universitat de l’Ajuntament de Barcelona.

La Gala d’Inauguració, celebrada a la Sala Teatre del CCCB, va comptar amb una elevada assistència i va
tenir una gran acollida entre el públic
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PEL·LÍCULA D’INAUGURACIÓ

Supernova
Director: Harry Macqueen
Drama, Romanç. Regne Unit. 2020. 93’. VOSE

Sam i Tusker, parella des de fa 20 anys, decideixen convertir el final de la vida en una
celebració de l’amistat, l’amor i la felicitat que han compartit junts, ja que un d’ells ha
estat diagnosticat de demència.

La Gala d’Entrega de Premis va tenir com a mestre de cerimònies a Toni
Puntí, i va comptar amb la presència del Ministre de Cultura, Miquel Iceta, així com de personalitats destacades del món del cinema, com les
actrius Carme Elías, Carme Sansa, Leticia Dolera i Silvia Marsó, i la directora Claudia Pinto.
La Gala d’Entrega de Premis es va retransmetre en directe a través del
canal de Youtube del Brain Film Fest i està disponible per visionar.

D’esquerra a dreta: Toni Puntí, Silvia Marsó, Ángela Martínez i Carme Elías
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PEL·LÍCULA DE CLAUSURA

Las consecuencias
Directora: Claudia Pinto
Drama, Thriller. Espanya. 2021. 96’

Fabiola, una dona de 40 anys, es converteix en una espia de la seva llar. No té cap
tipus d’evidència ni certesa, però la seva intuïció li diu que no tot és el que sembla
i que els secrets ocults podrien estar relacionats amb un accident que, ja fa molts
anys, va canviar la seva vida.

Els guanyadors, el jurat i els fundadors del Brain Film Fest
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Llargmetratges fora de concurs

The Disruptors
Directora: Stephanie Soechtig
Documental. Estats Units. 2021. 90’. VOSE

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és una de les afeccions neurològiques més comunament diagnosticades i àmpliament incompreses al món actual.
A partir d’una narració coral es planteja què significa patir TDAH i com és possible
aproximar-s’hi des d’una perspectiva allunyada dels mites.

Preparativos para estar juntos por un
periodo de tiempo desconocido
Directora: Lili Horvát
Drama, Romanç. Hongria. 2020. 95’. VOSE

Márta és una brillant neurocirurgiana de 40 anys que deixa enrere la seva prometedora carrera als Estats Units per retornar a Budapest i començar una nova vida amb
l’home que estima. Ell no acudeix a la cita, així que Márta emprèn una cerca desesperada i, quan finalment el troba, ell afirma no haver-la vist mai abans.
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Tres
Director: Juanjo Giménez Peña
Drama, Fantasia. Espanya. 2021. 104’

Una talentosa i apassionada dissenyadora de so passa moltes hores sola gravant
efectes, editant i mesclant com a refugi. Sense adonar-se’n, el seu cervell està començant a dessincronitzar el so de la realitat.

I am human
Directoras: Elena Gaby, Taryn Southern
Documental. Estats Units. 2019. 90’. VOSE
Estrena a Espanya

Coneix els primers “cíborgs” del món i els científics i empresaris que faran possible la
cerca per descobrir els secrets del cervell i la seva connexió amb la tecnologia. Una
història d’una revolució silenciosa que defineix el futur de la humanitat i que porta a
col·lació qüestions identitàries i filosòfiques sobre l’avenç científic.
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Apples
Director: Christos Nikou
Comèdia, Drama. Grècia. 2021. 90’. VOSE

Situat enmig d’una pandèmia global que causa amnèsia, Aris, un home de mitjana
edat, es troba inscrit en un programa de recuperació dissenyat per ajudar als pacients
no reclamats a construir noves identitats des de zero.

In Silico
Director: Noah Hutton
Documental. Estats Units. 2020. 83’. VOSE
Estrena a Espanya

In Silico explora l’audaç cerca de deu anys per simular el cervell humà en superordinadors. Temps després i milions de dòlars en joc, el projecte revela la profunda bellesa dels petits errors i prediccions audaces, en les quals el procés científic es troba
amb l’ego, i les línies entre l’objectivitat i l’ambició es difuminen.
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Un amor intranquilo
Director: Joachim Lafosse
Drama. Bèlgica, França, Luxemburg. 2021. 117’. VOSE

Damien i Leïla formen una parella sentimental amb els mateixos problemes que
podria tenir una parella qualsevol. Tot i això, hi ha alguna cosa més complicada:
Damien pateix un trastorn bipolar que el porta als extrems. Ambdós s’estimen amb
bogeria i lluiten cada dia per mantenir unida la seva família.

The Origins Of Music
Directores: Daniel Arvizu, Andrea Spalletti
Documental. Espanya. 2016. 83’. VOSE

Un viatge transversal pels comportaments musicals humans amb una aproximació
biològica als seus orígens. Mitjançant la presència de diversos investigadors en el
camp, s’examinen els components de la musicalitat humana i el seu curs evolutiu.
El recorregut s’inicia en la mirada metafòrica de les primeres etapes de la nostra història i arriba fins les criatures complexes que veiem en l’actualitat.
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AlphaGo
Director: Greg Kohs
Documental. Estats Units. 2017. 90’. VOSE

El 2016, els mons de Go i la intel·ligència artificial van xocar a Corea del Sud a una
competició extraordinària al millor de cinc jocs, denominada The Google DeepMind
Challenge Match. Milions de persones arreu del món van veure com un llegendari
mestre de Go s’enfrontava per primer cop a un contrincant d’IA.

Picture A Scientist
Directores: Ian Cheney, Sharon Shattuck
Documental. Estats Units. 2020. 103’. VOSE

Una biòloga, una química i una geòloga ens guien en un viatge profund cap a les seves
pròpies experiències a les ciències, superant la fustigació brutal, la discriminació institucional i anys de subtils menyspreus per revolucionar la cultura de la ciència.
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Las cebras
Director: José Reguera
Documental. Espanya. 2022. 66’
Estrena a Espanya

A través d’un relat coral, es presenten els reptes i dificultats als quals s’enfronten
les persones amb altes capacitats al llarg de la seva vida, i es narra com el context
personal i educatiu influeix en els seus èxits i fracassos. Revela, a més, la percepció
social i empresarial cap a aquest col·lectiu i destaca el talent com a element transformador de la societat.
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Taules rodones i col·loquis

TDA & TDAH: Mites i Realitats

El desconeixement i manca de normalització de trastorns com el TDA/TDAH ha
portat a la banalització dels seus símptomes i, en conseqüència, dels seus pacients.
A partir de la pel·lícula The Disruptors s’aborden temàtiques com la farmacologia, la
teràpia familiar i la influència de factors socioeconòmics. Quines són les realitats de
cada família? Quins estigmes comporta? Quines representacions es necessiten per
canviar la percepció del TDA/TDAH?
Amb la Dra. Paola Morosini, directora de la unitat de psiquiatria infantil, responsable del centre
TDAH Lodi Hospital Ats Milano i professora a l’escola de teràpia familiar Mara Selvini Palazzoli; el Dr. José Antonio Ramos-Quiroga, cap del Departament de Psiquiatria i president de
la Comissió d’Innovació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i la Dra. Virginia
Trémols Montoya, psicòloga i doctora en neurociència cognitiva. Moderada per Fabricio Caivano, periodista i fundador de Cuadernos de Pedagogía (1975-1997).
Taula rodona disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest.
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Taula rodona / Les interfícies cerebrals
ens faran millors humans?

Els ràpids avenços en tecnologia estan multiplicant les seves aplicacions, i s’estan
incorporant als nostres cervells. Aquestes adhesions suposarien una millora de les
habilitats sensorials, motores i cognitives, però, què ocorre quan els seus usos tenen
uns altres objectius? Arran del documental I am human es va oferir un col·loqui en el
qual es van discutir els beneficis, riscos i possibles interessos darrere d’aquesta aplicació, així com la percepció d’aquells que compten amb aquesta tecnologia.
Amb el Dr. César Benito Morcillo, doctor en medicina i director mèdic de l’Hospital Digital
Sanitas i la Dra. Carme Torras, doctora en informàtica i professora d’investigació a l’Institut
de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC). Moderada per la periodista Rosa Badia.
En col·laboració amb Sanitas.
Taula rodona disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Taula rodona / Simulant el cervell:
Què podem aprendre?

La innovació tecnològica contínua s’ha instaurat en les ciències de la vida per
facilitar la investigació. El cervell és una de les àrees que desperta més interès,
i la possibilitat de simular el seu funcionament és un objectiu clau. A partir de la
projecció d’In Silico es van exposar qüestions discutibles sobre la probabilitat i necessitat de dur a terme aquestes simulacions i dubtes sobre la seva fidelitat.
Amb Dr. Gustavo Deco, professor d’investigació a la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA) i catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra i Dr. Ricard Solé, professor
d’investigació ICREA a la Universitat Pompeu Fabra i catedràtic extern del Santa Fe Institute.
Moderada per Dr. Arcadi Navarro, professor ICREA i director de la Fundació Pasqual Maragall i Barcelonaßeta Brain Research Center.
Taula rodona disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Taula rodona / El cervell creatiu

Com s’omple de pintura un llenç en blanc, o de dansa un escenari buit? Aquestes
preguntes només troben resposta en la neurociència de la creativitat, que es basa
en comprendre el cervell durant l’adaptació, les idees noves i el pensament divergent. Després de la pel·lícula The origins of music, es va comptar amb les reflexions
del Dr. Álex Gálvez-Pol, neurocientífic cognitiu al Departament de Psicologia
de la Universitat de les Illes Balears, i el Dr. Fredrik Ullén, pianista i professor de
neurociència cognitiva al Departament de Neurociència de l’Institut Karolinka.
Moderada per la Dra. Hanna Poikonen, investigadora postdoctoral al ETH Zurich
a la Càtedra de Ciències de l’Aprenentatge i Educació Superior.
Taula rodona disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Taula rodona / Pot la intel·ligència ser
un obstacle?

Les persones amb altes capacitats poden ser clau per a la transformació social,
però molts cops els prejudicis culturals relacionats amb la intel·ligència els impedeixen avançar, i el suport institucional és insuficient. Aquesta situació s’exposa al
documental Las cebras i a la xerrada posterior amb experts.
Amb Dr. Leopold Carreras, psicòleg especialista en altes capacitats i delegat a Espanya del
Consell Mundial per a Nens Superdotats i Talentosos, i Dr. Roberto Colom, catedràtic de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid i neurocientífic. Moderada per la productora i
periodista Graciela Rodríguez.
Taula rodona disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Conferència / On són les dones?

En els últims anys hi ha hagut canvis institucionals que han permès avançar en
igualtat de gènere en àmbits tant dispars com el científic o el cinematogràfic. Però
darrere de cada èxit hi ha històries de vida i contextos professionals i socials que mereixen una revisió. Després del documental Picture a scientist, la Dra. Paula Adam,
directora d’investigació d’AQuAS, va oferir una conferència on va exposar la necessitat de polítiques d’igualtat, així com d’una reflexió sincera i autocrítica i canvis en les
actituds individuals, imprescindibles per provocar el canvi.
Conferència disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Col·loqui després del llargmetratge Tres

Amb l’actor Miki Esparbé, el director i co-guionista Juanjo Giménez Peña, i el dissenyador de so Oriol Tarragó. Aquest col·loqui va abordar els reptes derivats de rodar
un llargmetratge majorment dessincronitzat amb centenars de proves fins a obtenir el
metratge final, tota una innovació en el camp cinematogràfic a causa de la manca de
referències semblants. El director artístic del Brain Film Fest, Albert Solé, va moderar
aquest col·loqui
Col·loqui disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest

Col·loqui després del llargmetratge Apples

Amb el director de la pel·lícula Christos Nikou, que ens va explicar què hi ha darrere la
temàtica centrada en la pèrdua de la memòria, on resideix la seva inspiració per tractar-la i en què es va basar per desenvolupar un guió plegat de referències mèdiques. La
directora executiva del Brain Film Fest, Alicia Reginato, va moderar aquest col·loqui.
Col·loqui disponible per visionar al canal de Youtube del Brain Film Fest
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Tallers i altres activitats

Taller / Una mirada àmplia davant el
TDA/TDAH

Taller centrat en l’aparició del TDA/TDAH en menors i com això suposa tot un repte
per a qui ho pateix, així com per a l’entorn que els envolta. Joana Alegret, psiquiatra i
terapeuta familiar, i coautora de El alumnado en situación de estrés emocional, va dur a
terme un taller dirigit a professionals del sector.

Taller / A què et recorda aquesta olor?

La Fundació Ernesto Ventós i Nicolás Rico (llicenciat en Belles Arts) van posar a prova els assistents i els seus olfactes en un intent de fer treballar la memòria olfactiva de
cadascun d’ells i la connexió que existeix entre les olors i els records personals.
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Taller / Brain: Posa’t a prova!

Com si d’un concurs es tractés, es va reptar els participants d’aquest taller a posar
a prova les seves capacitats cognitives per així comprendre la forma en la qual les
demències afecten les capacitats mentals. El taller va ser impartit per l’equip de la
Fundació Uszheimer: Roser Guerra (graduada en educació social per la UAB), Edurne Iturmendi (diplomada en educació social per la UVic) i Guillem Martín (llicenciat
en psicologia per la UB).

Taller / Fes ballar les teves neurones!

Ballar ajuda el nostre cervell a formar noves connexions neuronals, ens connecta amb
l’espai, el temps i les emocions; ens uneix amb el present, els records i els anhels, i ens
enllaça amb el propi cos i amb els de la resta… però també propicia la nostra desconnexió del món. Amb l’actor, ballarí i coreògraf Toni Mira.
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Obra de teatre / Pòsit

L’actriu Meritxell Yanes, el dramaturg i director Martí Torras, la Dra. Maria del Mar Fernández i el Dr. Oriol Turró van presentar un espectacle teatral que recopila una infinitat
d’experiències mèdiques viscudes pels cuidadors de pacients amb Alzheimer.

Espai lúdic / Sala Go - Club La Pedra

Taulers a disposició dels assistents i la possibilitat de participar en un torneig obert de
la mà del Club Go La Pedra i el mestre Lluís Oh, els quals van apropar al públic un
dels jocs de taula més antics del món: el Go, amb quasi 2.500 anys d’història i basat en
l’estratègia i la concentració dels seus participants.

34

Memòria 2022

Esdeveniment / 5 ANYS DE BRAIN!

Vídeo en bucle

del 17/03
al 20/03
de 2022

PREMI SOLÉ TURA

Una selecció dels millors curtmetratges presentats al Brain Film Fest i premiats
amb el Premi Solé Tura per commemorar els 5 anys del festival, projectats al
llarg de tot el festival.
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Activitats paral·leles
PREMI NEUROART
Projecte que pretén enfortir els llaços entre ciència i art a través de la participació d’alumnes d’ESO en la creació d’obres artístiques amb l’objectiu d’incentivar la creativitat i el descobriment del funcionament del cervell. NeuroArt està organitzat per
l’Institut de Neurociències i la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el CCCB i el
Brain Film Fest.

PROGRAMA ALZHEIMER CCCB
En el marc del Brain Film Fest, el Programa Alzheimer del CCCB va apropar el cinema i la cultura a les persones que pateixen
els primers graus d’aquesta malaltia. Aquesta edició va comptar amb la projecció de la pel·lícula musical Sister Act (EE.UU., 1992)
del director Emile Ardolino.

BRAIN FILM FEST MADRID
L’Espai Fundación Telefónica va acollir una sessió del Brain Film Fest 2022, amb la projecció del llargmetratge In Silico i una
taula rodona protagonitzada per la Dra. Laura López-Mascaraque, neurocientífica, investigadora científica del CSIC a l’Institut Cajal i presidenta de la Red Olfativa Española (ROE); el Dr. José Luís Trejo, doctor en neurobiologia, investigador científic
de l’Institut Cajal i president del Consell d’Espanya del Cervell, i el Dr. Arcadi Navarro, professor ICREA i director de la Fundació Pasqual Maragall i BarcelonaBeta Brain Research Center. Moderada pel Dr. Juan Lerma, director del Centre Internacional de Neurociències Cajal i director editorial de la revista Neuroscience, va comptar amb la presència d’Imma Aguilar
Nàcher, directora general de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i de Cristina Maragall, presidenta
de la Fundació Pasqual Maragall.
La sessió va comptar amb més de 100 assistents i es va retransmetre en directe a través del canal de Youtube de l’Espai
Fundació Telefónica, on es pot visionar.

Andrés Pérez Perruca, gerente responsable de programación y publicaciones del Espacio Fundación Telefónica. Fotografía: Ricardo Domigo. Cortesía Fundación Telefónica
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Palmarès XII Premi Solé Tura
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Primer Premi
CLUB SILENCIO
Directora: Irene Albanell Mellado
El primer premi està dotat d’un trofeu i 1.500€

Irene Albanell Mellado, directora del curt Club Silencio i
guanyadora del primer Premi Solé Tura

Irene Albanell Mellado, directora del curt Club Silencio, recull el
premi que entrega la política catalana Teresa Eulàlia Calçada

Segon Premi
MIRAGE
Director: Sil Van Der Woerd
El segon premi atorga un trofeu i 1.000€

El guanyador del segon premi, Sil Van Der Woerd, envia
els seus agraïments per via telemàtica
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Recull el premi Leticia Dolera, membre del jurat i actriu, i entrega el
premi la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez
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Tercer Premi
TRASLASIERRA
Directora: Raquel Kurpershoek
El tercer premi consta d’un trofeu i 500€

Raquel Kurpershoek, guardonada amb el tercer premi pel
seu curtmetratge Traslasierra, ens fa arribar unes paraules
d’agraïment a través de vídeo

Ángela Martínez, cap d’Audiovisuals del CCCB, recull el tercer
guardó juntament amb el Premi del Públic que entrega la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall

Premi Microcurts
MOTA
Directores: Paula Barros, María González, Blanca Rosado, Julieta García
El Premi Microcurts està dotat d’un trofeu i 500€

Les guanyadores Paula Barros i María González, directores del
curtmetratge Mota, envien un vídeo d’agraïment pel premi
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Premi del Públic
TRASLASIERRA
Directora: Raquel Kurpershoek
El Premi del Públic consta d’un trofeu

Premi Especial Brain Film Fest
Per a l’entrega del premi, puja a l’escenari l’actriu, cantant i membre del jurat oficial,
Silvia Marsó.
En aquesta primera entrega, la guanyadora del Premi Especial Brain Film Fest va ser
l’actriu Carme Elías, guanyadora del Premi Goya a millor actriu per Camino el 2009 i
del Premi Gaudí d’Honor el 2021, per la seva dilatada carrera oferint retrats esquinçadors però imprescindibles del camí cap a la mort i la seva acceptació com a part essencial de la vida, la pèrdua de la memòria i la identitat personal o la convivència amb
el trauma.
Durant el discurs d’acceptació del premi, Carme Elías va desvelar que patia Alzheimer
des de fa dos anys.

40

Memòria 2022

Jurat del XII Premi Solé Tura
LETICIA DOLERA

ISABEL LÓPEZ

Actriu, guionista i directora de cinema

Psicòloga i terapeuta ocupacional

JUAN DOMINGO GISPERT

SILVIA MARSÓ

Enginyer biomèdic i investigador en neuroimatge

Actriu i cantant
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Públic
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B 2.641 Inscripcions a les sessions
B 1.798 Assistents presencials a les sessions
B 3.600 Visualitzacions al canal de Youtube
B Canal en FILMIN (6 llargmetratges i curtmetratges a concurs):
B 12.300 espectadors online
B 7.276 visionats

43

Memòria 2022

Després del festival, el Brain Film Fest fa arribar a tots els assistents
una enquesta per conèixer millor quina és l’opinió respecte l’edició del
2022. El formulari va ser respost per 282 persones, les quals van puntuar la seva experiència al festival amb un 4,6 (sobre 5) i la programació amb un 4,4.
La raó de l’assistència al Brain Film Fest és, principalment, per l’interès
en les temàtiques del cervell, que suposa l’elecció del 43% dels enquestats.
D’entre les sessions preferides del festival destaquen la Gala d’Inauguració i d’Entrega de Premis, i les projeccions The Disruptors, la taula rodona
TDA/TDAH Mites i realitats, i Apples i Las cebras, que van comptar amb
la participació dels directors dels respectius llargmetratges.
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Comunicació
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Mitjans de comunicació
El Brain Film Fest 2022 es va presentar oficialment als mitjans de comunicació el 9 de març, a través d’una roda de premsa en remot que va
comptar amb l’assistència de 17 periodistes. La informació als mitjans es
va completar amb l’emissió de 6 notes de premsa en diversos moments
del festival.
El Brain Film Fest va obtenir 353 mencions en mitjans de comunicació,
bona part d’aquests generats per l’impacte mediàtic que va suposar la
notícia de la malaltia de l’actriu Carme Elías.

Impacte mediàtic del Brain Film Fest 2022. Font: MadAvenue PR
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Mitjans oficials
La cadena municipal de televisió de Barcelona (Betevé) va ser, un any
més, mitjà oficial del festival, i va cobrir les activitats i continguts mitjançant diversos programes.
La cadena pública d’àmbit estatal RTVE va col·laborar com a mitjà co-oficial, i va difondre el festival a diferents programes dins la seva
graella televisiva i radiofònica.

Diversos elements identificatius dels nostres mitjans oficials van servir per decorar els espais del festival
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Xarxes socials
Twitter – 1.043 seguidors
Creixement de seguidors del 27,4% respecte a l’anterior edició.
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Instagram – 2.155 seguidors
Creixement de seguidors del 17,3%, augment de comptes assolides del
7,9% i increment de la interacció del 408% respecte a l’edició anterior.
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Facebook – 1.429 seguidors
Creixement de l’abast del 2.1 mil % i augment de les visites del 710,3%
respecte a l’edició anterior.

50

Memòria 2022

Altres canals de difusió
Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de la ciutat va col·laborar en la difusió del Brain Film Fest a
les seves agendes, perfils de xarxes socials i a la pàgina web.

CCCB
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), col·laborador del festival, va promocionar i publicar als seus canals de difusió la
programació del Brain Film Fest.

Newsletter del Brain Film Fest
El Brain Film Fest va enviar newsletters als 2.999 contactes que formen
part de la seva base de dades per facilitar informació sobre la nova edició del festival. La Fundació Pasqual Maragall també va col·laborar realitzant diverses comunicacions a la seva base social.
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Materials gràfics
Aquesta cinquena edició va comptar amb un programa de mà en dos
formats, físic i digital, i en diversos idiomes.
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Durant la celebració del festival, grans graelles amb la programació van
informar de les sessions que es duien a terme i als monitors es va emetre
en bucle l’spot creat per a la cinquena edició del festival.
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Col·laboradors
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Impulsat per

Organitzat per

Amb el suport de

Mitjans col·laboradors

Entitats col·laboradores

Agraïments

En el marc de
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Amb la col·laboració de

En col·laboració amb
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Organització

Memòria 2022

Equip organitzador
CONSELL DE DIRECCIÓ
Fundació Pasqual Maragall (Cristina Maragall, Nina Gramunt i Eva Nebot)
Fundació Uszheimer (Loli Pagán)
Minimal Films (Albert Solé)
Presidenta de la Fundació Pasqual Maragall
Cristina Maragall
Director artístic
Albert Solé
Relacions institucionals i voluntariat
Loli Pagán
Directora executiva
Alicia Reginato
Coordinació de pel·lícules i supervisió audiovisual
Didier Montoya
Comunicació i premsa
Eva Herrero i Alba Laguna de MadAvenue PR
Producció
Laura Cadena, Naila Fernández, Mar Guerrero, Yara Himelfarb
Xarxes socials
Alba Laguna de MadAvenue PR
Fotografia
Antonio Navarro Wijkmark
Disseny gràfic
David Sagarzazu y Lou Cabeceran (Sagarzazu Studio)
Project manager
Laura Garcia Urgellès
Web Editor
Lluís Soler
Empresa de subtitulació
36 Caracteres
Presentador
Toni Puntí
AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
Maria Gibert i Ángela Martínez, Servei Audiovisual CCCB
Susana García, de l’equip Alzheimer CCCB
Barbara Roig, de l’equip NeuroArt CCCB
El Brain Film Fest va comptar amb la col·laboració i el suport de l’equip de la Fundació Pasqual Maragall (Àrea Social, Comunicació,
Finances i Serveis Jurídics, entre d’altres). L’edició de 2022 ha gaudit de la col·laboració de 19 voluntaris. El nostre agraïment a tots ells.
Agraïments especials per Joana Alegret, Teresa Anglés Pérez, Ángela Martínez i Hanna Poikonen.
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Comitè assessor
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 de recerca finançats per la UE: EMÍLIA, PROMISE, SUPREME. Fomenta tallers artístics i la participació
de pacients en certàmens.

Nina Gramunt
Doctora en psicologia i neuropsicologia clínica. El seu principal focus d’atenció són les demències, i particularment, la malaltia d’Alzheimer. Es dedica, així mateix, a l’estudi i la promoció de l’envelliment actiu,
i posa a l’abast de la ciutadania recursos propis d’informació per al foment de l’activitat i la socialització
entre gent gran.
Simón 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.

Salvador Llopart
Crític de cinema. Responsable de la informació cinematogràfica a La Vanguardia des de 1992. Posteriorment s’encarrega de l’edició i coordinació de la secció ‘Pantalles’ dins del suplement ‘Cultura|s’ del diari.
Actualment és crític de cinema de l’edició diària

Santiago de Torres
Llicenciat en Medicina, docent universitari, especialista en gestió. Director general del Ministeri de Sanitat.
President de diverses empreses de recerca mèdica i tecnològica. Assessor en el desenvolupament d’eines
diagnòstiques i biotecnologia.

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. Ha treballat per a alguns dels museus i institucions culturals més prestigiosos d’Espanya, com el CCCB i el MACBA.
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www.brainfilmfest.com

