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fesfilmfestival.org  @fes_cultura

presenta
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6a edició

Fes! Film Festival 
22 de febrer | 11:30 
Auditori Sant Martí
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CULTURA que TRANSFORMA. 
El Fes! Cultura #AccióJove és un projecte educatiu i de 
transformació social que utilitza el cinema de no ficció i els drets 
humans per a promoure la participació activa dels públics joves, 
facilitant la col·laboració entre cineastes, docents, gestors culturals, 
activistes socials i estudiants. Durant mesos, les i els estudiants van 
analitzar diversos curtmetratges sobre temes urgents i necessaris, i 
van aprendre sobre l’organització d’un esdeveniment cultural. Avui 
ha arribat el dia de collir el que hem sembrat.

Benvinguts i benvingudes a la sisena edició del Fes! Film Festival.
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LLUITAR CONTRA EL SISTEMA

MI PEQUEÑO 
GRAN 
SAMURÁI
Arantza Ibarra Basañez  
Espanya  
2020 

Documental que descriu la història 
del jove trans Ekai Lersundi, qui va 
morir per suïcidi en 2018 mentre 
lluitava amb la burocràcia entorn 
de l’assignació d’una teràpia de 
reemplaçament hormonal.

Selecció 
oficial

https://www.youtube.com/watch?v=GPl3c1NXlbc
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LLUITAR CONTRA EL SISTEMA

HONEY 
BUNNY 
DURACELL
Alcalde Dolaková  
República Txeca 
2022

Honey Bunny Duracell és 
una vívida trobada amb l’ex 
tricampiona nacional txeca de 
boxa. Experimenta l’ascens i 
la caiguda en la carrera d’una 
boxadora.

Selecció 
oficial

https://vimeo.com/612452883
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VIURE LLUNY DE CASA

TAN CERCA  
Y TAN LEJOS  

Pau Ortiz Rosell  
Espanya, Mèxic  
2022

Un retrat de la vida de tres 
adolescents que viuen en albergs 
per a migrants a Mèxic: Daniela, 
Dariela i Linday s’esforcen cada 
dia per somiar amb un futur més 
prometedor, malgrat estar lluny 
dels seus éssers estimats i de la 
seva llar.

Selecció 
oficial

https://www.youtube.com/watch?v=rJfjzjqkzFI
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RECONÈIXER ALTRES 
CAPACITATS

HOLDING 
MOSES
Rivkah Beth Medow, Jen Rainin  
Japó, Estats Units  
2022

El naixement de Moses va ser 
una experiència triomfal per a 
Randi, però quan els metges li van 
comunicar que aquest sofria una  
discapacitat severa i enfrontava 
un futur incert, es va sumir en un 
pou de dolor abans de descobrir i 
aprendre un nou llenguatge amb el 
qual estimar al seu fill.

Selecció 
oficial

https://www.youtube.com/watch?v=SdLLizKayKE
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Un projecte de 

Connectats Cooperativa

Amb la col•laboració de

Institut Infanta Isabel d’Aragó
Auditori Sant Martí

DocsMX
DocsValència

Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

Amb el suport de

Equip

Direcció general Diego Salazar 
Direcció artística Alejandro Morales 
Coordinació pedagògica 
 i comunicació María Ríos
Disseny gràfic i cineminut Bárbara Borowski
Fotografia Oriol Miralles
Professora referent Glòria Pi

http://connectats.org/


H
on

ey
 B

un
ny

 D
ur

ac
el

l


