
Exercici seixanta  |   1 min 56 s
Aran Comín
Lyric vídeo de la cançó Exercici seixanta del grup Els Amic 
de les Arts.

De la idea a la pantalla 

La plaga  |   5 min 13  s
Aaron Quim Castellví i Aaron Quim Castellví i Joan Codony
Reportatge sobre la caça del senglar i les conseqüències 
que provoca la superpoblació dels senglars. 

Soy actriz porno porque quiero  |   5 min 12  s
Andrea Díaz i Catalina Vives
RReportatge que integra les declaracions d'actrius i actors 
de la indústria del cinema per a adults i la imatge que 
genera fora del sector.

Documetal

Sentir sense sentir   |   13 min 4 s
Gemma Burgos, Mar Fernández, Ianire Galiano,  Raquel 
Gil, Jesús Lucas, Miriam Nassim i Alba Pedrerol
Documental que se centra no només en el teatre Documental que se centra no només en el teatre 
accessible, sinó en formes d'art produïdes i 
protagonitzades per persones sordes.

TFG

Spots publicitaris   |   3 min 4 s
Laia Morera
Dos espots d’animació per promocionar la nDos espots d’animació per promocionar la nova 
empresa de reserves d’allotjaments de turisme rural TIC 
Rural.

El reejo  |   6 min 40 s
Andrea Micaela Álvarez, Javier Jiménez i Noemí Molins
UnaUna jove desperta en un món diàfan, de mica en mica 
comença a descobrir el seu cos que li resulta molt curiós i 
satisfactori. Tot i això, la presència d’un mirall trencarà 
l’harmonia i iniciarà una lluita. Per detenir la batalla, haurà 
d’aprendre a estimar el seu propi cos. Una 
videoperformance reflexiva sobre l’autoestima i les 
autoexigències.

22 de març de 2018
16.00 hores
Sala d’actes
Entrada lliure

Presenta: 

Rubén Cantón
 estudiant del grau de Comunicació Audiovisual



16:00  BENVINGUDA: Monica Baró, degana de la 
Facultat

Presentació : Jorge Franganillo, cap d’estudis del grau de 
CAV

Monòleg del presentador i vídeo sobre la història del 
festival de CAV: Rubén Cantón

Llenguatge audiovisual
  
Veganívoro   |   7 min 20 s
Víctor Barboteo, Inés Acuña, Helena Alsina, Andrea
Amador i Raquel Bernabeu 
En Pau, un estudiant de veterinària vegetarià i que 
treballa repartint menjar, es queda atrapat a l’ascensor 
amb una comanda d’un pollastre a l’ast. 
LesLes hores passen i no aconsegueix sortir, se li planteja 
un dilema entre la seva condició de vegà i la seva gana.

Atac de ràcord   |   3 min 30 s
Raquel Tarrés, Laura Sancha, Alba Soares i Cynthia 
Perez
Una jove comença a sentir un malestar i cau desmaiada 
a terra, un malson estrany intentarà fer-la embogir.  

TTeoria de la imatge: fotonovel·les

Portal   |   1 min 
Edgar Ortiz
Find me!   |   2 min 40 s
Deny Vladislavova
Cercant la inspiració  |   2 min 
Guillem Maldonado

Projectes I Projectes I 

Justícia   |  3 min 23 s 
Aitor Gómez, Marta Fabián, Jordi Giné, Núria 
Herranz, Laia Marin, David Moreno, Eva Gómez, 
Jordi Siurana, Barbara Prohens, Guillem Maldonada i 
Berta Cotrina
Un jUn jove se cita amb l’home que ha assassinat la seva 
família. Intentarà fer justícia pel seu compte i posar fi a 
la seva vida. 
 

El que m’espera fora   |  1 min 45 s 
Robert Molist, Guillem Maldonado, Eva González, Jordi 
Giné, Barbara Prohens, Núria Herranz, Marc Vilalta, 
Marta Fabián, David Moreno, Laia Marín, Eva Gómez i 
Jordi Siurana. 
PPla seqüència que mostra el relat d’un jove que creu haver 
ocultat a la seva parella una trobada amb una altra noia. 

Projectes II

Antibiòtics  |    5 min 21 s
MarMar Sabaté, Noemí Vacas, Eloi Trullàs, Andrea Fernández, 
Tatiana Ignátova, Oleksandr Yashchenko,  Judit Morgó, 
Víctor Granados, Joel Solé, Marta González, Judit Morgó i 
Berta Salvat
Fem un ús responsable dels medicaments? A partir de tres 
píndoles audiovisuals, aquesta obra realitza una crítica de 
l’ús que la població fa dels medicaments.

RRealització TV i cinema

Oh my soul! |   9 min 8 s
Adriana Sabariego, Jordi Siurana, Guillem Maldonado, Eva 
González, Júlia Pomodoro, Núria Herranz, Alba 
Villarmea, Paula García, Nora Porta, Marta González, 
Oriol Hosta i Carlos Castillo
OhOh my soul! És un magazín musical centrat en el 
descobriment de nous creadors del panorama nacional. En 
aquesta edició descobrim  l’Ari Ann Wire, cantant de jazz, 
soul i blues.

Traición  |  2 min 56 s
Adriana SabarieAdriana Sabariego, Ángel Ramos, Jordi Siurana, Eva 
González, Guillem Maldonado, Alba Villarmea, Paula 
Garcia, Núria Herranz, Arnau Sabariego i Víctor 
Granados
Western en clau d’humor negre que té com a protagonistes 
a en Julio i en Vicente. Dos veïns que trobaran el seu destí 
en el transcurs d’un viatge en ascensor.

NNunca imaginé que serías tú |  2 min 50 s
Paula Mykhaylychenko, Beatriz Villa, Helena Olivé, 
Cristina Pérez, Laura Rodríguez, Laia Capellas, Ariadna 
Pividal i Laia Castells

Curtmetratge que mostra els sentiments de confusió i 
incertesa que experimenta una jove.

16:50 DESCANS

17:00 Metanarratives

Eco   |   5 min 2 s
Maria Cabrera,  Paula Mykhaylychenko,  Helena Olivé i 
Alfonso Siman
ECOECO narra el recorregut sensorial que experimenten 
dos cossos a través de la transformació del so, des del 
discurs natural fins a arribar al discurs sociocultural de 
l’occident. 

Burn out  |   4 min 30 s
Micaela ÁlMicaela Álvarez,  Josep Armentano,  Marta Lopera, 
Catalina Vives, Ianire Galiano, Beatriz Villa i Núria 
Rivera
La fLa frustració de no poder interactuar amb el seu 
entorn consumeix el protagonista fins a la mort. Tot i 
els seus esforços per ser visible per a la resta de 
persones, segueix incomunicat. Els sentiments 
d’aquesta decepció es relacionen amb una metàfora 
visual: la consumició d’una rosa i una flama que l’acaba 
apagant i deixant un rastre de fum. 

TTinted  |   3 min 21 s
Berta Salvat, Nora Porta, Marta González, Oriol Hosta, 
Teresa Madridejos i Víctor Granados
La protaLa protagonista desperta en un món insòlit.  Mentre 
passeja desconcertada pel lloc abandonat, rep una pluja 
de pigments de colors que tenyeixen la seva pell a mida 
que avança amb rapidesa per les etapes de la seva vida. 
Etapes desordenades narrades des d’una linealitat 
múltiple, cadascuna en el color que la simbolitza.

Postproducció

CCómo salvar el mundo  |   1 min 38 s
Rubén Cantón i Mateu March
En Rubén i el seu bessó veuen alterada la seva rutina, 
quan de sobte la terra es envaïda per una estranya 
presència. Ràpidament s’adonen que no és una missió 
per a ells. 


