


Un dels objectius de la mostra és posar en contacte els nous professionals del 
sector audiovisual i diferents professionals consolidats establint un contacte amb 
els centres formatius, expositors i professionals del sector audiovisual de manera 
que tinguin un espai on poder descobrir tendències, joves creatius i futurs pro-
fessionals audiovisuals. És per això que en aquesta setena edició l’últim dia del 
Festival Preview es projectarà un curtmentratge realitzat pels alumnes del 
Batxillerat Escènic de l’INS Baldiri Guilera, tutelat per l’ASCAP.
A més dels curtmetratges que es projectaran com a concurs, es dona visibilitat 
als creadors de la ciutat amb una categoria pròpia d’exhibició i amb la seva 
presència per la presentació del seu curtmetratge i posterior col·loqui amb el 
jurat i públic assistent.

El FestivalPreview és també un aparador per donar a conèixer les noves 
tendències a través del curtmetratge per a amants de l’audiovisual i curiosos. 
Al llarg d’aquests anys d’experiència han passat per la ciutat del Prat professio-
nals com Jose Luís Romeu, muntador de llargmetratges com, Los Cronocrímenes , 
el director Carles Torras, entre altres, ... 
També hi han col·laborat diferents agents implicats al sector com escoles de 
cinema, universitats i institucions han donat suport al projecte com: l’Acadèmia 
del Cinema Català, el D’A Film Festival Barcelona, Filmin, l’ ESCAC, el CECC, 
l’ ECIB, l’ URL – Facultat de Comunicació Blanquera, l’UAB, Bande-a-prat, SIS92 
produccions i El Prat Film Office.

Els directors, productores i distribuidores inscriuen els curtmetratges a través del 
web www.preview.cat. 
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T Durant els dijous 5, 12, 19 i 26 del mes de juliol, es realitzaran projeccions 
diàries del curtmetratges presentants a concurs i els que són pròpiament d’exhibició.
A l’edició d’aquest any es projectaran durant els 3 primers dijous 4 curtmetratges 
de Categoria General, d’entre 1 i 15 min. de durada, 4 curtmetratges d’entre 1 i 
3 min. de durada i 1 curtmetratge de Categoria Local que será només d’exhibició i 
per tant quedarà fora de concurs.

L’últim dijous el reservem per la projecció del curtmetratge del Batxillerat d’Arts Escè-
niques, l’homenatge a Joaquim Linuesa, gran profesional del sector recentment des-
aparegut. Serà aquest dia quan descobrirem els curtmetratges premiats i ho cel·le-
brarem com és degut.
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vinculades al món del cinema, a l’audiovisual i a la cultura. Previament, l’organització 
visionarà el material presentat fins completar la programació del Festival Preview.

Lolo Herrero

Es forma com a actor al Teatre Kaddish, on durant molts anys actua, dirigeix i 
escriu teatre. A hores d’ara encara continua en procés de formació i ha cursat cur-
sos regulars, intensius i seminaris amb Helena Munné, Josep Costa, Joan Barbero, 
Montse Estévez, Andrés Lima, Pablo Messiez, Owen Horsley, Bernard Hiller, 
Dugald Bruce-Lockhart, Mel Churcher i Konrad Zschiedrich.

Ha participat com actor en produccions cinematogrà ques i televisives tant nacio-
nals: Les veus del Pamano (TV3/TVE), El cor de la ciutat (TV3), Hospital Central 
(Telecinco), Gran Hotel (Antena 3), Gran Reserva (TVE), Los últimos días (Dirigida 
por Àlex y David Pastor), La Riera (TV3) o Sé quién eres (Telecinco), com interna-
cionals: Tardes de Gaudí (dirigida per Susan Seidelman), Beyond Re-animator 
(dirigida per Brian Yuzna), Crusader (dirigida per Bryan Goeres), Retrouver Sara 
(dirigida per Claude d’Anna), The Conclave (dirigida per Christoph Schrewe), 
11-11-11 (dirigida per Darren Lynn Bousman), La fría luz del día (dirigida per 
Mabrouk El-Mechri) o Santuario (dirigida per Olivier Masset-Depasse).

Director de teatre, professor d’interpretació i president de l’ASCAP (Associació pel 
suport a la creació i producció de l’audiovisual pratenc), compagina la seva ca-
rrera d’actor amb col·laboracions radiofòniques i locucions a audiovisuals (When 
pigs  y, documental de José García).

Jaume Martí

Graduat en la primera promoció de l’Escac i muntador professional des de fa 
més de 15 anys, ha treballat amb sèries i pel·lícules de directors destacats del 
panorama nacional com en Bigas Luna, J.A. Bayona, Santiago Zannou, Oriol 
Paulo, Jaume Balagueró o Pau Freixas.. Internacionalment ha participat en la sèrie 
Penny Dreadful i té pendent d’estrena Jurassic World 2. Combina la seva tasca 
de muntador amb la de post productor i ha sigut cap del departament d’edició 
de l’Escac.

Oriol Sala-Patau

Ha sigut productor de diferents programes i Cap de Producció de l’àrea d’Entre-
teniments, Culturals i Infantils de TV3.
Actualment està al capdavant del Departament de Ficció i Cinema d’aquesta 
cadena. Como a productor independient va obtenir un Premi Gaudí per “Ahora 
no puedo”, un curtmetratge dirigit per Roser Aguilar que ha estat reconegut amb 
més de 30 premis nacionals i internacionals.
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Cineasta amb una obra que abarca ficció, documental i videoinstal•lacions.
El seu curtmetratge documental, “The Show”, s’ha projectat a més de sis països, 
“Mai és tan fosc” és el seu primer llarmetratge documental estrenat a sales de tota 
Espanya 2014 i projectat a Amèrica Llatina i Europa, amb molt bona acollida 
tant de públic com de crítica. Actualment està preparant el curtmetratge de  cció 
“Panteras”, un drama que explora la pubertat femenina a països del primer món, 
desenvolupa una sèrie de televisió i produeix i realitza el llarmetratge documental 
“Fang de Suburbi”, dirigit per la periodista Odei E. Etxearte i el cineasta Xavier 
Esteban.

Elena Torrent

Com a film liaisons acreditada per l’ Association of Film Commissioners Interna-
tional (AFCI) i Tècnica en Relacions Públiques per l’Escola Superior de RRPP de 
Barcelona, coordina des de l’any 2009 El Prat Film Office, servei municipal de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat que té com a objectiu promocionar el municipi 
com a plató de rodatge, assessor en la gestió de les localitzacions, facilitar els 
tràmits i permisos i generar activitat econòmica vinculada a la producció audio-
visual.

Durant l’any 2017 El Prat va acollir un total de 156 produccions audiovisuals, fet 
que el situa com a tercer municipi de Catalunya quant a nombre de produccions 
acollides.

PREMIS

Premi del jurat al millor curtmetratge de categoria general.

Premi del públic al millor curtmetratge de categoria general.

Premi del jurat al millor curtmetratge d’entre 1 i 3 min.

Premi del públic al millor curtmetratge d’entre 1 i 3 min.
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T El cicle es realitzarà a l’espai exterior de l’espai cultural Cèntric, oferint als especta-
dors i creadors de l’audiovisual un lloc de trovada on puguin compartir experiències, 
fer contactes entre ells i promocionar El Prat de Llobregat com a localització per a 
futures obres. La recepció de propostes serà publicada al web del Festival www.
preview.cat. 

Des de l’any 2008, el número de rodatges que s’han fet al municipi no ha deixat 
de créixer. Al 2016 es van realitzar 136 produccions al Prat, fet que va suposar 
un total de 180 dies de rodatge a la ciutat. És a dir, que un de cada dos dies hi 
havia una càmera al carrer, fet que situa el Prat com a tercer municipi de 
Catalunya en nombre de produccions. 
El cicle, doncs, s’ubica en una ciutat que està estretament vinculada al món cinema-
togràfic i es realitza a l’espai exterior del Cèntric Espai Cultural, oferint als especta-
dors i creadors de l’audiovisual un lloc de trovada on puguin compartir experiències, 
fer contactes entre ells…
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El Festival Preview compta amb una pàgina web pròpia, una imatge gràfica 
identitària i una aplicación mòbi lamb la programació, dades i votacions del Festival. 

www.preview.cat

L’estratègia a les xarxes socials es realitza a través de perfils propis del Festival a Fa-
cebook, Instagram i Twitter, aprofitant també la xarxa externa de les entitats, escoles 
i empreses col·laboradores del Festival. 

Twitter: @PreviewFest
Facebook.com/Preview
Instagram: @festivalpreview

CARTELLERIA 
FESTIVAL 
PREVIEW 2018

Patrocina:Organitza: Amb el suport:

5, 12, 19 i 26 de juliol de 2018
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema!

Inscriu el teu curtmetratge abans de l'11 de juny a preview.cat o �lmfreeway.com

Patrocina:Organitza: Amb el suport:

5, 12, 19 i 26 de juliol de 2018
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema!

Inscriu el teu curtmetratge abans de l'11 de juny a preview.cat o �lmfreeway.com

Patrocina:Organitza: Amb el suport:

5, 12, 19 i 26 de juliol de 2018
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema!

Inscriu el teu curtmetratge abans de l'11 de juny a preview.cat o �lmfreeway.com

Patrocina:Organitza: Amb el suport:

5, 12, 19 i 26 de juliol de 2018
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema!

Inscriu el teu curtmetratge abans de l'11 de juny a preview.cat o �lmfreeway.com



6, 13, 20 i 27 de juliol de 2017
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema!

Inscriu el teu curtmetratge abans de l'11 de juny 

Organitza: Patrocina: Amb el suport:

6, 13, 20 i 27 de juliol de 2017
CèNTRIC Espai Cultural, El Prat (Metro L9) ENTRADA GRATUÏTA

Amb sopar de cinema! 

Organitza: Patrocina: Amb el suport:

10, 11 i 12 de Juliol de 2014 a les 21:30h
al CèNTRIC Espai Cultural El Prat de Llobregat

MÉS INFORMACIÓ:  WWW.PREVIEW.CAT

     FESTIVAL DE
CURTMETRATRGES
DE NOUS DIRECTORS
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CONTACTE
preview@ascap.cat
Persona de contacte: Montse Enguita
625 571 551


