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La GRAN pantalla és un espai de trobada cinematogràfica intergeneracional que té com a objectiu 
desmuntar els prejudicis i estereotips sobre les persones grans. D’aquesta manera, tenint com a focus 
temàtic la seva representació, el Festival busca relats que contribueixin a generar noves lectures i 
discursos, per anar més enllà de les imatges convencionals que solen associar-se a aquesta etapa de 
la vida i diversificar les mirades existents.

EL FESTIVAL
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Con este panorama, La GRAN pantalla 2021 
se justifica como un espacio de encuentro, 
socialización, entretenimiento y acceso al 
arte en el que de modo seguro y acompañados 
por la tecnología, las personas mayores tienen 
la posibilidad no solo de encontrarse entre sí 
para fortalecer redes y compartir momentos 
agradables, sino también para debatir sobre 
temas sociales que les atraviesan. Esta 
versión tiene también la voluntad de conectar 
a los/as espectadores/as de Barcelona con 
los/as de otras ciudades de Cataluña y del 
Estado, así como potenciar lo comunitario y lo 
intergeneracional.

El Festival Internacional de Cinema de les 
Persones Grans de Barcelona és un espai de 
diàleg, de trobada, de reflexió, de gaudi. Un lloc per 
compartir històries, per apreciar-les i reflectir-nos 
en elles. D’altra banda, el Festival també és una 
oportunitat per reconèixer la tasca cinematogràfica 
de persones grans, així com de joves realitzadors 
i realitzadores que s’interessen per les seves 
històries.
Les pel·lícules seleccionades i les diferents activitats 
que tindran lloc durant el Festival permetran 
reflexionar, analitzar, comprendre, pensar, mirar i 
oferir les claus que ajuden a les persones en el seu 
procés d’envelliment i que milloren la seva qualitat 
de vida.
Entendre el cinema com a eina de transformació 
social significa crear un festival que vagi més enllà 
del simple fet de mostrar pel·lícules i realitats 
diverses. En aquest sentit, La GRAN pantalla vol 
donar visibilitat i crear nous discursos sobre 
l’envelliment.
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En 2019, ens ho vam creure i va funcionar!

El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona es va celebrar per primera vegada 
en 2019 als Cinemes Girona, un esdeveniment de caràcter únic a la ciutat que va congregar a més de 2.000 
espectadors de totes les edats.
La primera edició de La GRAN Pantalla va comptar amb la projecció de 8 llargmetratges, de 6 nacionalitats 
diferents, i 16 curtmetratges, escollits entre els més de 200 rebuts dels 5 continents; dos cinefòrums i el 
lliurament de premis, entre ells l’honorífic a Montserrat Carulla.

Edició especial 2020

A causa de la crisi global relacionada amb la Covid-19, la 2a edició de La GRAN Pantalla fou una edició 
especial, ja que l’exhibició de pel·lícules i les diferents activitats del Festival van tenir lloc en format en línia, 
a la plataforma de cinema FILMIN. Va ser una oportunitat per acompanyar i apropar les persones grans a les 
noves tecnologies, de forma personalitzada i divertida.
La crisi sanitària i el confinament al qual es van veure obligades les persones grans van afectar, no sols a 
la seva salut física, sinó molt especialment a l’emocional. Per aquest motiu, des de l’Associació Cultural 
elParlante, es va tenir la convicció que, més que mai, aquest festival tenia sentit.
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OBJECTIUS
Objectiu general
Desmuntar estereotips sobre les persones grans mitjançant el cinema, amb l’exhibició 
de pel·lícules que donin una altra llum sobre l’envelliment, creant fòrums i debats en 
un ambient agradable i de reflexió.
 
Objectius específics
- Acompanyar a les persones grans en la seva tornada a la socialització després 
d’un any i mig molt difícil, generant un espai presencial de diàleg, entreteniment i 
cura mútua, a través de la cultura i l’art cinematogràfic.
- Crear consciència en la ciutadania sobre els estereotips i prejudicis que es 
generen i es perpetuen sobre les persones grans, així com les dificultats a les quals 
s’enfronten en aquesta etapa de la vida, però des d’una mirada positiva, optimista i 
diversa.
- Legitimar i donar visibilitat a les diferents formes de vida de les persones grans 
i reivindicar el dret a viure lliurement de manera diversa, evitant prejudicis i 
discriminacions.
Continuar fomentant l’ús de la tecnologia entre les persones grans. El festival és una 
oportunitat per acompanyar i acostar les persones grans a les noves tecnologies, de 
forma personalitzada i divertida.
- Continuar sensibilitzant sobre els col·lectius específics de persones grans 
que pateixen discriminacions creuades, amb alta vulnerabilitat i habitualment 
invisibilitzades (dones grans, persones grans migrades, persones grans del col·lectiu 
LGTBIQ+, grans dependents, etc.)
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Aquesta edició és de celebració i consolidació. De celebració perquè és una oportunitat per 
celebrar la vida, des de l’alegria d’haver pogut combatre una època molt complexa sense renunciar 
a l’esperança. També celebrem la possibilitat de tornar a les sales de cinema. I de consolidació 
pel fet que La GRAN pantalla és un espai que es manté durant tres edicions i que té molt de camí 
al davant.
És una edició també per reconèixer les dificultats que travessen les persones en aquesta 
etapa de la vida. Temes com la solitud no desitjada, el limitat accés a la tecnologia, l’alzheimer 
o l’eutanàsia són realitats complexes que volem tractar des de diàlegs amb especialistes i la 
mateixa programació.
És una edició per gaudir del cinema, però també per plantejar problemàtiques complexes que 
requereixen, més que respostes fàcils, diàlegs constants i fluids.
No desconeixem que les principals víctimes de la pandèmia han estat les persones grans i 
considerem que la millor manera de retre’ls homenatge és mantenir un projecte que treballa per 
i per a elles.

Públic objectiu:
És indubtable que el primer públic objectiu són dones i homes grans. No obstant això, aquest 
certamen busca ser un espai de trobada intergeneracional, convidant així a joves i adults a 
interessar-se i redescobrir el món de les persones grans a través de les pel·lícules exhibides.

EDICIÓ 2021
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CARTELL. IMATGE GRÀFICA 2021

Riki Blanco va néixer a Barcelona, però actualment viu a Madrid. Treballa en 
il·lustració, animació i comunicació per a premsa des de l’any 2000. El seu 
treball ha estat publicat als Estats Units, Espanya, França, Itàlia, el Japó, 
Alemanya, Mèxic, Colòmbia, Corea del Sud, la Xina i Rússia. Al llarg de la seva 
carrera, ha publicat més de 30 llibres. Va impartir classes d’il·lustració durant 
vuit anys a La Massana Arts & Design School i ofereix regularment cursos i 
conferències.
Actualment està explorant noves direccions en l’expressió artística. Ha 
començat a escriure, dirigir i realitzar els seus propis espectacles, on la poesia 
experimental i la comèdia van de la mà. 

“He volgut fer una imatge dinàmica i alegre que trenqui amb els estereotips 
associats a les persones grans”.

La imatge gràfica de la tercera edició de La GRAN Pantalla és obra de l’il·lustrador i artista Riki Blanco. Per al festival és un gran 
honor comptar amb la seva col·laboració i la seva mirada.
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SECCIONS

Selecció Oficial Llargmetratges
Mostra de 7 llargmetratges de gènere documental, animació i de ficció que narren històries protagonitzades per persones 
grans i aporten una nova mirada sobre l’envelliment. Aquesta secció no entra en competició.

Pel·lícula Inauguració
La tercera edició de La GRAN pantalla s’inaugurarà amb la pel·lícula El inconveniente, de Bernabé Rico.

Pel·lícula Cloenda
El llargmetratge El agente Topo serà la pel·lícula que tancarà La GRAN pantalla 2021.

Selecció Oficial Curtmetratges
Mostra internacional de 15 curtmetratges de ficció, animació i de gènere documental procedents d’Espanya, els Estats 
Units, Rússia, el Brasil i Mèxic, els quals narren, des de noves perspectives, històries protagonitzades per persones grans.
Aquesta selecció de curtmetratges internacionals entra en competició al premi Millor Curtmetratge Internacional La GRAN 
Pantalla, Menció Especial del Jurat i Premi del Públic.
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Selecció vídeos participatius
Es projectaran 7 curts cocreats durant 7 tallers participatius de 20 hores cadascun. Aquests curts han estat realitzats per 
persones grans de diferents barris de Barcelona, amb l’acompanyament de l’Associació Cultural elParlante.
Aquestes peces ajuden a desmuntar prejudicis i estereotips sobre les diferents maneres d’envellir. A més del resultat 
audiovisual, aquests processos de diàleg sobre temàtiques que els afecten ajuden a combatre la solitud no desitjada, així 
com a fomentar la salut física i emocional, proporcionant espais de cura comunitària.

Grans diàlegs
Aquesta secció, que sorgeix arran de l’edició especial en línia de l’any passat, presenta tres diàlegs on convidades expertes 
en soledat no desitjada, bioètica i tecnologia conversen amb persones grans de diferents barris de Barcelona sobre aquestes 
i altres temàtiques que els afecten. Els vídeos es podran veure en la nostra web a partir del dia 1 de juliol, quan comenci el 
festival.

Cinefòrums #ParlaGRAN
Els Cinefòrums de #ParlaGRAN són espais 100% participatius per conversar sobre cinema, però també sobre la vida, en els 
quals les persones grans es troben de manera virtual per acompanyar-se, relacionar-se, reflexionar i debatre sobre temes 
que els interessen.
Aquesta secció vol donar continuïtat al projecte #ParlaGRAN, creat durant el confinament. Un espai de comunicació digital 
en el qual la veu principal la tenen les persones grans. Els tres espais parlaran de: les pel·lícules de la nostra joventut; les 
representacions de les persones grans al cinema i un cinefòrum sobre el llargmetratge programat: Chavela.
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PREMIS

Premi Millor Curtmetratge Internacional La GRAN pantalla 
2021
• Atorgat pels membres del jurat 2021
• Trofeu
• Passi de Distribució, que consistirà en 1 any de distribució 
en Festhome 

Menció Especial del Jurat 2021
• Trofeu
 
Premi del Públic millor curtmetratge
• Atorgat pel públic de La GRAN pantalla 2021
• Trofeu
• Passi de Distribució, que consistirà en 1 any de distribució en 
Festhome 

9



La GRAN pantalla 2021 retrà homenatge a l’actriu Carme Elías.

Actriu vocacional, Carme Elías va pujar per primera vegada a un escenari a l’edat 
de catorze anys i va decidir que ja no es baixaria. Formada a l’Institut del Teatre de 
Barcelona (Albert Boadella va ser un dels seus professors), Carme va començar a 
treballar amb assiduïtat a l’escena català, però mentrestant va marxar a Nova York per 
completar la seva formació a la mítica escola de Lee Strasberg.

La seva primera experiència al cinema, després d’haver-se llaurat un extraordinari 
currículum escènic, va arribar en 1978 amb La orgía. Des de llavors, Carme compagina 
teatre, televisió (esment especial per a la sèrie Turno de oficio) i cinema amb idèntica 
excel·lència. Ha treballat amb directors com Francesc Bellmunt, Isabel Coixet, Pedro 
Almodóvar, Carlos Vermut, entre molts altres. Stico, Pont de Varsòvia, El rey pasmado, 
Los peores años de nuestra vida, La flor de mi secreto i Los aires difíciles són alguns 
dels títols més representatius de la seva filmografia. En 2008 protagonitza Camino, de 
Javier Fesser, paper pel qual aconsegueix un Goya. En els anys successius continua 
destacant amb papers en films com Planes para mañana, Tengo ganas de ti o Quién 
te cantará i sèries com Herederos. Aquest any 2021 també ha estat distingida amb el 
Gaudí d’Honor atorgat per l’Acadèmia de Cinema Català.

PREMI A LA TRAJECTÒRIA: 
CARME ELÍAS
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Pel·lícula Inauguració: EL INCONVENIENTE Pel·lícula Cloenda: EL AGENTE TOPO

Títol: El inconveniente
Director/a: Bernabé Rico
País: Espanya
Any: 2020
Durada: 89 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: A Sara (Juana Acosta) li ofereixen 
comprar la casa perfecta: espaiosa, molt 
lluminosa i extremadament barata. Tan 
sols té un petit “inconvenient”: Lola (Kiti 
Mánver), la septuagenària propietària 
actual, viurà en ella fins que mori. Així i 
tot, Sara creu que és un bon negoci i decideix comprar, esperant el fatal 
esdeveniment.

Projecció: Dijous 1 de juliol a les 19:30h als Cinemes Girona. De l’1 al 10 
de juliol en línia a Filmin.

Títol: El agente topo
Director/a: Maite Alberdi
País: Xile / Espanya
Any: 2020
Durada: 90 min.
Gènere: Documental
Sinopsi: Ròmul és un detectiu privat. 
Quan una clienta li encarrega investigar 
la residència de gent gran on viu la seva 
mare, Ròmul decideix entrenar a Sergio 
(83 anys), que mai ha treballat com a 
detectiu, per viure una temporada com 
agent encobert en la residència. Una vegada infiltrat, amb serioses 
dificultats per assumir el seu rol de “talp” i ocultar la seva adorable i 
afectuosa personalitat, s’acabarà convertint, més que en un espia, en 
un aliat de les seves entranyables companyes.

Projecció: Diumenge 4 de juliol a les 20:30h als Cinemes Girona. De l’1 
al 10 de juliol en línia a Filmin.

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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ENTRE NOSOTRAS EL PADRE
Títol: Entre nosotras
Director/a: Filippo Meneghetti
País: França/Bèlgica /Luxemburg
Any: 2020
Duració: 95 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Nina i Madeleine han amagat el seu amor durant dècades. Per a tots, 
inclosa l’entremetedora filla de Madeleine, elles són simplement dues bones 
veïnes que viuen en la mateixa planta. No obstant això, clandestinament, Nina i 
Madeleine tenen una vida en comú que va i ve lliurement d’un apartament a un 
altre. Però un succés inesperat ho canviarà tot. El seu secret no podrà mantenir-
se amagat molt de temps més si desitgen romandre juntes.

Projecció: Dissabte 3 de juliol a les 20:30h als Cinemes Girona. De l’1 al 10 de 
juliol en línia a Filmin

Títol: El padre
Director/a: Florian Zeller
País: Regne Unit
Any: 2020
Durada: 97 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Antonhy, un home de 80 anys, mordaç, una mica 
entremaliat i que tossudament ha decidit viure sol, rebutja tots 
i cadascun dels cuidadors que la seva filla intenta contractar 
perquè l’ajudin a casa. Anne està desesperada perquè ja no pot 
visitar-ho diàriament i sent que la ment del seu pare comença 
a fallar.

Projecció: Divendres 2 de juliol a les 20:00h als Cinemes Girona. 
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LA GENERACIÓN SILENCIOSA JOSEP
Títol: La generación silenciosa
Director/a: Ferran Navarro
País: Espanya
Any: 2020
Durada: 72 min.
Gènere: Documental
Sinopsi: El documental pretén ser un petit homenatge al col·lectiu de persones 
grans LGTBI de Barcelona,   conegut com la generació del silenci perquè va haver 
de viure la seva sexualitat d’amagat de la seva família, amics i entorn laboral. A 
través de 24 entrevistes, descobrirem les històries de persones que han tingut 
vides apassionants i, alhora, difícils.
Apassionants perquè es tracta de persones valentes i pioneres, que han hagut de 
crear un camí que no existia. I difícils, perquè han viscut gran part de la seva vida 
en un entorn hostil, marcat per la repressió de la dictadura franquista i el poder 
de l’Església catòlica, encarregada del control de l’educació i la decència pública 
i privada.

Projecció: Diumenge 4 de juliol a les 16:00h als Cinemes Girona. De l’1 al 10 de 
juliol en línia a Filmin.

Títol: Josep
Director/a: Aurel
País: França / Espanya / Bèlgica
Any: 2020
Durada: 81 min.
Gènere: Animació
Sinopsi: Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de republicans 
que fugen de la dictadura de Franco, el govern francès opta 
per confinar als espanyols en camps de concentració. En un 
d’aquests camps, dos homes, separats per un filferro de pues, 
es fan amics. Un d’ells és Josep Bartolí, un dibuixant que lluita 
contra el règim franquista.

Projecció: Dissabte 3 de juliol a les 18:00h als Cinemes Girona. 
De l’1 al 10 de juliol en línia a Filmin.
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CHAVELA

Títol: Chavela
Director/a: Daresha Kyi, Catherine Gund
País: Mèxic / Espanya / Estats Units
Any: 2017
Durada: 90 min.
Gènere: Documental
Sinopsi: Realment Chavela va entrar a les habitacions de dones com Ava Gardner per 
a robar-les als seus marits? Anava armada d’una pistola que de vegades disparava 
només per diversió? Va tenir èpiques jornades bevent i xerrant amb amics, que 
començaven un divendres i acabaven el dimecres següent? Va passar un any vivint 
amb Frida Kahlo i tenint un romanç apassionat amb ella? El viatge alegre, dolorós, 
musical i profundament espiritual de Chavela Vargas cap a l’autoacceptació és el 
cor i l’ànima d’aquest documental. Un intens retrat d’una dona que es va atrevir a 
vestir, parlar, cantar i somiar una vida única: la seva, la de la seva ser.

Projecció: Diumenge 4 de juliol a les 16:00h als Cinemes Girona. De l’1 al 10 de juliol 
en línia a Filmin.
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Trans - Dir. Ángel Puado / Espanya / Ficció / 6 min.
Sinopsi: Dues àvies parlen del net trans d’una d’elles.

· Hermann - Dir. Jordi Garcia / Espanya / Animació / 3 min.
Sinopsi: Hermann, un violinista retirat, surt cada dia a les 8h per tocar davant del seu públic. Però el concert d’avui no és el que sembla.

· Quilt fever - Dir. Olivia Merrion / Estats Units / Documental / 16 min.
Sinopsi: Cada any, milers d’edredonistes descendeixen a Paducah, Kentucky, per la competició anual d’edredons, duplicant la població de la ciutat. 
Els Oscar de les vànoves és un espectacle d’una setmana.

· La vella lluita - Dir. Carol Rodríguez, Marina Rodríguez / Espanya / Ficció / 17 min.
Sinopsi: Maria té 93 anys i viu sola en un petit pis, on sembla que el temps no passa des de fa 50 anys. El seu únic contacte amb l’exterior és una 
trucada setmanal a la seva amiga de la infància. Fins que un dia oblida per sempre el seu número, quedant encara més aïllada del món.

· Souvenir - Dir. Cristina Vilches Estella, Paloma Canonica / Espanya-Suïssa / Animació / 14 min.
Sinopsi: Souvenir és la història d’un pare i la seva filla i d’un insòlit viatge a través del temps i la memòria. Un recorregut a contrarellotge pels records 
d’una vida sencera.

· Gastos incluidos - Dir. Javier Macipe / Espanya / Ficció / 21 min.
Sinopsi: Clàusula 5: L’arrendatari es compromet a ignorar l’existència de “L’altre”, de tal manera que ambdós habiten l’habitatge com si es tractés 
d’un ús individual...

· Nestling - Dir. Marat Narimanov / Rússia / Animació / 6 min.
Sinopsi: La història d’una amistat entre un nen, un solitari ancià i un colomí desemparat, turmentat per un grup de nens insensibles del mateix barri, 
estilitzada com una pel·lícula dels anys 60.

· Ela que mora no andar de cima - Dir. Amarildo Martins/  Brasil / Ficció / 14 min.
Sinopsi: Luzia es converteix en un conillet d’índies de la seva veïna pastissera, Carmem. L’amistat evoluciona per una passió platònica, que atrau un 
nou sabor pels dies amargs de Luzia.

Aquesta secció mostra les 15 pel·lícules seleccionades d’entre les més de 300 que s’han rebut en aquesta tercera edició, les quals competiran pel 
Premi al Millor Curtmetratge La GRAN Pantalla 2021 i Premi del públic La GRAN Pantalla 2021.

BLOC 1. DIVENDRES 2 JULIOL, 18H CINEMES GIRONA / 1 - 10 DE JULIOL A FILMIN

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES 
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· Mi abuelo conoce a King Kong - Dir. Miguel Sáez / Espanya / Animació / 7 min.
Sinopsi: Un avi incrèdul i la seva il·lusionada neta van al cinema a veure una pel·lícula de King Kong. 

· La felicidad en que vivo - Dir. Carlos Morales / Mèxic / Documental / 12 min.
Sinopsi: Construir un asili per a la comunitat LGBT+ és el somni de Samantha, una dona transsexual de 88 anys. La felicidad en que vivo és un 
emotiu relat que evoca la reflexió sobre la inclusió.

· Cuesta - Dir. María Monreal / Espanya / Ficció / 3 min.
Sinopsi: Viure a un poble amb pendents pot convertir-se en una maledicció. Ho saben els que han hagut de recórrer-les a la manera antiga. I els 
que, sense adonar-se, han acabat escampant la seva ànima pel camí.

· Nigandik - Dir. Imanol G. Gurrutxaga / Espanya / Ficció / 15 min.
Sinopsi: El pare d’Aitzber (37) viatja diàriament a la ciutat amb la intenció de protegir la llar de la seva infància, que està sent demolida. Aquesta 
acció, aparentment insensata, acabarà convertint-se en una forma de reivindicar 
la seva pròpia memòria.

· Fernández Pratsch - Dir. Emiliano Spampinato / Espanya / Documental / 29 min.
Sinopsi: Únic, lliure, excèntric i sense censura: així és Serafín, un espanyol que 
durant el franquisme es va exiliar a Alemanya buscant la llibertat negada al seu 
país. Seixanta anys després ens explica, juntament amb el seu marit Michael, els 
seus records i somnis per complir.

· Xoves de comadres - Dir. Noemi Chantada Puime / Espanya / Ficció / 19 min.
Sinopsi: El seu món era ja com un formiguer buit, un rusc quasi sec on ha arribat 
un grill bulliciós.

· Finca regia - Dir. Rubén Seca / Espanya / Ficció / 18 min.
Sinopsi: Iñaki (79) que viu de lloguer amb una renda antiga, comença a rebre 
visites incòmodes a la seva casa.

BLOC 2. DISSABTE 3 JULIOL, 16H CINEMES GIRONA / 1 - 10 DE JULIOL A FILMIN
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Ellas sí que saben, Casal Can Novell de Les Corts (2018)
El Plan, Casal de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells (2019)
Assignatura pendent, Casal de Gent Gran del Baix Guinardó (2018)
Enlaire, Casal Gent Gran El Coll-La Bruguera (2018)
És per a Nosaltres, Casal de Gent Gran Les Roquetes (2019)
L’altra Cançó de Macarena, Casal de Gent Gran Pau Casals de Canyelles (2019)
L’aniversari, Casal Can Novell de Les Corts (2019)

Projecció: Diumenge 4 de juliol a les 18:00h als Cinemes Girona

SELECCIÓ VÍDEOS PARTICIPATIUS
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1. GRAN DIÀLEG: SOLITUD I PERSONES GRANS

Amb Laura Coll-Planas de la Fundació Salut i Envelliment (UAB) dialoguem sobre la solitud no desitjada i 
les persones grans.

GRANS DIÀLEGS

2. GRAN DIÀLEG: BIOÈTICA I PERSONES GRANS

Amb Nuria Terribas de la Fundació Víctor Grífols i Lucas dialoguem sobre bioètica en temes que afecten 
les persones grans.

3. GRAN DIÀLEG: TECNOLOGIA I PERSONES GRANS

Amb Liliana Arroyo de l’lnstituto de Innovación Social de ESADE dialoguem sobre les relacions de les 
persones grans amb la tecnologia.
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https://www.uab.cat/web/fundacio-salut-i-envelliment-1345754058073.html
https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/home
https://www.esade.edu/es/profesorado-investigacion/investigacion/unidades-conocimiento/instituto-innovacion-social


LES PEL·LÍCULES DE LA MEVA 
JOVENTUT

Conversem sobre el cinema i com 
ens ha marcat al llarg de la nostra 
vida. Recordem les pel·lícules de 
la nostra joventut, el plaer d’anar al 
cinema i els anys en què es va viure 
la censura.

CINEFÒRUMS #PARLAGRAN
LA REPRESENTACIÓ DE LES 

PERSONES GRANS AL CINEMA
Conversem sobre el rol i els estereotips 
que existeixen al voltant de les persones 
grans al cinema. També sobre cinema i 
salut mental. Tanquem el cinefòrum amb 
un repàs a les pel·lícules que han sabut 
reflectir-nos.

COL·LOQUI SOBRE LA 
PEL·LÍCULA CHAVELA

Conversem sobre “Chavela”, un 
dels documentals que formen part 
de la programació del Festival.
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GRAELLA CINEMES GIRONA
Dijous

1/07/2021
Divendres
2/07/2021

Dissabte
3/07/2021

Diumenge
4/07/2021

16:00

La Generación Silenciosa Selecció Oficial de 
Curtmetratges 2 Chavela

16:30

17:00

17:30

18:00

Selecció Oficial de 
Curtmetratges 1

Josep
+ Diàleg amb Juan Carlos 
Concha, director assistent 

de la pel·lícula

Vídeos Participativos
18:30

19:00

El Inconveniente
+ Cerimònia Inaugural

19:30

20:00

El Padre
 + Diàleg amb Sònia 

Maymó de la Fundació 
Alzheimer Catalunya

El Agente Topo
+ Cerimònia Clausura

20:30

Entre Nosotras
21:00

21:30

22:00



ANNA SOLÀ
Ha estat professora de Cine, Vídeo i Televisió de 
l’Escola Multimèdia de la Universitat Politècnica de 
Catalunya així com del Màster de documental creatiu 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat 
en l’àmbit de la crítica i la pedagogia cinematogràfica. 
Va ser directora executiva de l’Institut Català de les 
Dones de la Generalitat de Catalunya i una de les 
fundadores de Trama (Coordinadora de festivals de 
cine de dones de l’estat espanyol). Va col·laborar en 
la secció Pensar el cine, de Quaderns de Pedagogia 
i ha codirigit la cooperativa Drac Màgic i la Mostra 
Internacional de Films de Dones de Barcelona. 
Ha format part del comitè de selecció de Ziinebi 
Networking Dockumentalen sorgunea (2018), del 
jurat de la secció oficial de documentals en el 
Festival de cine de Màlaga (2019) i de l’equip docent 
del Taller de documental feminista de La Bonne. És 
membre d’honor de l’associació Dones Visuals i de 
l’Acadèmica del cinema català.

MONTSERRAT ALCOVERRO
Montserrat Alcoverro és una destacada 
actriu catalana amb una vasta trajectòria 
en teatre, cinema i televisió. És membre 
de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, de la Acadèmia 
del Cinema Català, de l’Associació de 
dones cineastes i de mitjans audiovisuals 
– CIM i de l’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, 
entre d’altres. En 2018 va rebre el Premi 
Napoli Cultural Classic 2018 (Nàpols- 
Itàlia) i el Gran Premi Corallo Città di 
Alghero Sardenya (Itàlia) per la seva 
interpretació del paper d’Úrsula Dicenta en 
la sèrie de televisió Acàcies 38 produïda 
per RTVE. En 2019 va ser nomenada 
Padrina d’Honor al XIX Gran Premi Corallo 
Città di Alghero Sardenya, Itàlia.

NURIA VIDAL
Nuria Vidal és una escriptora i crítica de 
cinema que ha col·laborat en diferents mitjans 
de comunicació, a més de treballar en càrrecs 
de responsabilitat en festivals internacionals 
com el Festival de Sant Sebastià i la Berlinale. 
Exerceix la crítica cinematogràfica de manera 
ininterrompuda des de 1984. L’any 2010 
va començar un blog de cinema on escriu 
regularment cada setmana. Ha estat professora 
de crítica de cinema a l’ESCAC i ha escrit una 
trentena de llibres sobre el setè art. L’any 2016 va 
rebre el Premi de Comunicació Alfonso Sánchez, 
de l’Acadèmia de Cinema d’Espanya. Al llarg de 
la seva carrera, ha estat membre de diferents 
jurats en festivals nacionals i internacionals com 
el Festival de Cinema de Madrid 2019, D’A Film 
Fest 2017, Cinéma Espagnol de Nantes 2016, 
Horitzons Llatins del Festival de Sant Sebastià 
2014, Seminci de Valladolid en 2013.

JURAT
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SEUS OFICIALS

FILMIN
La tercera edició de La GRAN pantalla aposta per continuar potenciant 
l’esdeveniment en l’àmbit estatal a través de la seva edició digital, en 
col·laboració amb la plataforma de cinema en línia Filmin.
Filmin és una plataforma espanyola de cinema en línia que compta amb 
un gran catàleg de pel·lícules i sèries, i que és tot un referent per als 
amants del setè art.
La programació de La GRAN pantalla estarà a Filmin de l’1 al 10 de juliol.

www.filmin.es

CINEMES GIRONA
Conscients de la importància de la reactivació de les sales de cinema i dels 
centres culturals després de la crisi sanitària, La GRAN pantalla torna amb 
moltíssima il·lusió als Cinemes Girona, qui ens va obrir les seves portes 
des de la primera edició i va confiar amb el nostre projecte des del principi.
De l’1 al 4 de juliol celebrarem 10 sessions en les quals projectarem la 
Selecció oficial de llargmetratges, la Selecció oficial de curtmetratges i la 
Selecció de vídeos participatius.

Calle Girona, 175, 08037 Barcelona
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https://www.filmin.es/


INFORMACIÓ PRÀCTICA
La GRAN pantalla és un festival gratuït. A continuació, t’expliquem com aconseguir les invitacions per a les 
projeccions a Cinemes Girona i els codis per veure la nostra programació a la plataforma Filmin.

+ Com aconseguir les invitacions Cinemes Girona
- Des de la nostra pàgina web o des del teu telèfon mòbil via WhatsApp en el següent enllaç: 
https://lagranpantallafestival.securesign.app/

+ Com veure el festival a Filmin
La tercera edició de la GRAN pantalla es podrà veure en línia a tot l’Estat espanyol a través de la plataforma 
Filmin, de l’1 al 10 de juliol.
Des del Festival s’han reservat 600 invitacions per veure la nostra programació. Aconsegueix el teu codi gratuït 
a la nostra pàgina web, des del següent enllaç:
https://comunicacion811322.typeform.com/to/pRMc2Ifx

+ Si necessites ajuda
Si necessites ajuda per connectar-te o per accedir al Festival, pots veure el tutorial que hem preparat per a això 
al nostre web, trucar-nos al +34 645 61 58 77 o escriure’ns a info@lagranpantallafestival.com
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ELPARLANTE
La GRAN pantalla és una idea original 

d’elParlante, entitat especialitzada en el disseny, 

implementació i avaluació d’estratègies de 

comunicació que treballa, des de Barcelona, en 

campanyes i projectes educatius i comunitaris 

per a la sensibilització i la formació a partir de 

l’ús del teatre, l’audiovisual i l’expressió.

elParlante fa onze anys que treballa amb joves 

de diferents barris de Barcelona i amb gent gran, 

desenvolupant projectes participatius des d’una 

perspectiva interseccional.

www.elparlante.es

EQUIPO
DIRECTOR FESTIVAL: Alfredo Cohen 

DIRECTORA ARTÍSTICA: Katherina Harder Sacre 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ: Francina Verdés

CAP DE PREMSA: Esther Pedrós Martorell

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ COMUNITÀRIA: Leticia Pipman 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ, WEB I XARXES SOCIALS: Mireia 

Pellicer Gómez 

DISSENY GRÀFIC CARTELL: Riki Blanco

MATERIAL AUDIOVISUAL: Mireia Pellicer Gómez
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https://elparlante.es/ca/


Una idea original de: Amb la col·laboració de:

Mitjans col·laboradors:

Amb el suport de:

EL FESTIVAL ÉS POSSIBLE
GRÀCIES A
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