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Dijous 16 PREMIS ARKAM

FERIDES
Terrassa 
Joan Paüls Drama
La relació d'una jove parella de cecs es veu afectada quan el 
noi porta notícies inesperades.

PERENNE
Rubí 
Rubén Seca i Marc Algora Drama, animació
Una Rosa de Jericó conversa amb el seu amic el Cactus 
sobre la injustícia de la seva falta de poder de decisió.



Dijous 16 PREMIS ARKAM

LAS EDADES 
DE PRÍAPO 
Rubí 
David Gracia Videoart
A partir de l'encreuament entre gèneres, es pretén donar 
llum als estàndards de rols a través de la sexualitat femenina 
conformada per la mirada masculina.

IMPACTO
Sabadell 
Héctor Romance Thriller
Sigur vol donar una sorpresa als convidats de la seva festa 
d'aniversari, però res succeirà com havia planejat.



Dijous 16 PREMIS ARKAM

MADRE REFLEJO
Sabadell 
Aleix Masferrer Drama
L’Helena rep la visita d'Enrique després de molts anys de la 
seva desaparició.

PARASOMNIA
Rubí 
Alba Farrés Terror, comèdia, musical
Quan una cosa desconeguda pertorba el son d'una jove 
parella, només poden fer una cosa...



Divendres 17 Infest

Espanya 
Álvaro Carmona
Una clínica ofereix tot el que sempre has volgut a un preu 
únic. Si ets calb, aquest és el teu curt. 

Estats Units 
Matthew Barber i Nathaniel Barber
A la tardor de 1978, un home ignora els problemes amb la 
seva parella mentre viatja per un camí rural encantat. 



Divendres 17 Infest

Espanya 
Luis Galindo
A la nena de la casa li ha caigut una dent i l’ha de posar 
sota el coixí si vol rebre la visita del “Ratolinet Pérez”. El 
problema ve quan el seu pare considera que ja és massa gran 
per fer-ho. 

Estats Units 
Justi Nelson
Una noia convida a un noi a casa, però té una sèrie de regles 
que ha de seguir, essent la més primordial que comprovi 
que no hi ha monstres sota el seu llit.



 

Divendres 17 Infest

Espanya 
Diego Puertas
Un home dins d’un pou. No recorda com ha acabat allà. 
Tracta de sortir, però sempre acaba caient a l’aigua.

Dinamarca 
Tue Sanggaard
Nou persones tancades en un vagó de metro. Una porta que 
no s’obre… i una transformació salvatge.



Divendres 17 Infest

 

Espanya 
Nerea Jordana
Una distòpia que, per desgràcia, resulta massa familiar.

Espanya 
Toni O. Prats
Una història de por on una nena es desperta durant una nit 
de tempesta, mentre alguna cosa ronda per casa seva. 



Divendres 17 Infest 

Canadà 
Roy Stein
Volem viure per treballar o treballar per viure? Un oficinista 
solitari planta cara a una elecció mortal.

Espanya–Alemanya 
Ivan Sainz-Pardo
La nit cau i el lladruc d’un gos trenca el silenci. Un repte 
d’aquells que trobem a internet… amb conseqüències 
inesperades.



 Divendres 17 Infest  

 
 

Estats Units
Aaron Pagniano
És de nit. La Jakki només vol estudiar, però la seva parella té 
altres plans per passar l’estona. Què pot anar malament?

Corea del Sud 
Jiwon Moon
El terrorífic dia que una nena de deu anys és testimoni 
de les crueltats de la seva mare per obtenir diners d’una 
assegurança. 



 Divendres 17 Infest  

França 
Paul Autric, Quentin Camus, Léa Georges, Maryka Laudet, 
Zoé Sottiaux, i Corentin Yvergniaux
Durant una escapada romàntica, l’Alan i la Beverly maten, 
sense voler, un castor. El crim, però, no quedarà impune.

http://www.infest.es
http://www.infest.es


Dissabte 18 Infest 

Espanya 
Javier Chavanel
El Borja coneix als pares de la Sara. Un moment delicat i 
fins i tot incòmode. La millor solució: somriure i esperar 
que passi de pressa. 

Àustria 
Sebastian Doringer
Diversos pacients esperen al consultori d’un metge per escoltar 
els resultats de les proves sobre la seva vida útil. En la majoria 
dels casos, el temps previst no és el temps que esperaven. 



Dissabte 18 Infest 

Espanya 
Álvaro Vicario
A la seva pròpia casa, el José s’enfronta a un munt de fets  
paranormals. Només esbrinant el motiu d’aquests fets podrà 
recuperar el control de casa seva.

Holanda 
Niels Bourgonje
Una noia s’assabenta que té una coincidència amb un desco-
negut en una aplicació de cites. Comença a tenir por, perquè 
l’home sembla que podria estar molt a prop d’ella. 



Dissabte 18 Infest 

Espanya 
Pol Diggler
La vida d’una jove estudiant es trenca quan una presència 
maligna s’apodera del seu cos. La seva mare, demanarà 
ajuda a un estrany doctor i junts, intentaran esbrinar com 
salvar-la.

Austràlia 
Michael Shanks
Un esquelet animat de stop-motion pren mesures dràstiques 
quan s’assabenta que s’està refent la pel·lícula per a la qual va 
ser creat fa molt de temps. 



Dissabte 18 Infest 

França Arnaud Prochasson
Les experiències properes a la mort o experiències de mort 
imminent (E.M.I.) són percepcions de persones que han 
estat a punt de morir o que han passat per una mort clínica i 
han sobreviscut. Un pla seqüència anguniós.

 

 

França Paul-Louis Aeberhardt
Un asteroide gegant es dirigeix   cap a la Terra. A la terra, la 
JASA (Administració de l’aeronàutica i l’espai juràssic) està 
preparada per evitar el desastre.



Dissabte 18 Infest 

Espanya 
Víctor Català
Una nena fuig desorientada pel bosc. Sembla que alguna cosa la 
persegueix amenaçadorament. En arribar a una petita clariana, es 
troba a una altra nena jugant sola en un gronxador…

França 
Julien David
En Bernard Lepique és el conseller delegat de “Quasi”, una 
empresa especialitzada en la producció de pollastres. Avui, 
en Bernard presenta el seu nou producte, però res surt com 
estava previst.



Dissabte 18 Infest 

 

Espanya 
David Muñoz i Adrián Cardona
25 de desembre de l’any que ve. La humanitat se n’ha anat 
a la merda, però Santa Claus ha de portar joguines als nens 
bons.
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