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Welcome
Green Planet Barcelona, International Short Film Festival focused on Environment, organized 
by the Escola Verda Vacarisses, celebrates its 1st edition from 7 to 12 May, 2018. Our mission 
is to promote and publicize audiovisual productions on environmental issues during the 
week of the Festival and throughout the year. Our slogan #gogreen

The Green Planet Barcelona Short Film Festival would like to become world’s premier show-
case of environment topic-based films. Our screenings are free, and our close-to-Barcelona 
location offers the unique opportunity for films and filmmakers to reach national and inter-
national lawmakers and decision-makers.

Green Planet Barcelona cares about education. Therefore, our festival selects different pro-
ductions among the ones presented to competition to design a program for schools in order 
to raise awareness and to increase the environmental education of students in Spain.

ESCOLA VERDA VACARISSES
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Horaris
DILLUNS 7
CASAL DE CULTURA
ESCOLA FONT DE L’ORPINA
KIDS ALERT 1 - 09:45
KIDS ALERT 2 - 11:00

DIMARTS 8
CASAL DE CULTURA
INSTITUT VACARISSES
1R ESO I 2N ESOAB
TEENS ALERT 1 - 09:15
TEENS ALERT 2 - 11:00

DIMECRES 9
CASAL DE CULTURA
INSTITUT VACARISSES
2N ESOCD I 3R ESO
TEENS ALERT 1 - 09:15
TEENS ALERT 2 - 11:00

DIJOUS 10
CASAL DE CULTURA
INSTITUT VACARISSES
4T ESO I BATXILLERATS
TEENS ALERT 1 - 09:15
TEENS ALERT 2 - 11:00

DIVENDRES 11, MATÍ
CASAL DE CULTURA
ESCOLA PAU CASALS
KIDS ALERT 1 - 09:45
KIDS ALERT 2 - 11:00

DIVENDRES 11, TARDA
CASAL DE CULTURA
TEENS ALERT SELECCIÓ - 17:15
GLOBAL ALERTNESS 1 - 18:45

DISSABTE 12, MATÍ
LA FÀBRICA - TALLERS
EFECTE FOLEY - SALA B - 10:00
STOP MOTION - SALA D - 10:00

DISSABTE 12, TARDA
PUNT DE VOL
GLOBAL ALERTNESS 2 - 17:15
GLOBAL ALERTNESS 1 - 18:45

CASAL DE CULTURA
KIDS ALERT SELECCIÓ - 17:15
GLOBAL ALERTNESS 1 - 18:45
GPB AWARDS - 20:15

GLOBAL ALERTNESS 
30-37 

ENTREVISTA
EQUIP FERGAHT
38-42  

AGRAÏMENTS
43
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Jurat

Regidora de Medi Ambient, Educació, Mobilitat i Habitat-
ge de l’Ajuntament de Vacarisses.

Advocada laboralista en exercici des de l’any 1990. en el 
Gabinet Jurídic del Sindicat CCOO, en pro de la defensa 
dels treballadors/es, tant a títol individual com a col·lectiu.

La seva implicació local ha estat com a membre de l’AMPA 
de l’escola Font de l’Orpina i, des de fa tres anys, com a pre-
sidenta i membre de l’Associació Masia de Consum Res-
ponsable de Vacarisses.

Políticament, forma part de MOVEM VACARISSES, con-
fluència política en la qual se sumen les diferents veus de 
Podem, ICV, EUiA i moviments socials; a nivell de Catalun-
ya, es vinculen amb CATALUNYA EN COMÚ PODEM.

CLARA FUSTER RAMON

Llicenciada en Biologia de formació, bitxòloga de passió i 
professora de vocació. Actualment, professora de Biologia 
i Ciències de la Terra i del Medi Ambient, així com Cap 
d’estudis a l’Institut Vacarisses. 

Membre de l’equip de treball de l’Escola Verda; enamorada 
dels hotels d’insectes; compromesa amb la lluita contra la 
contaminació ambiental i els microplàstics; fomentant el 
pensament crític i provocant la presa de desicions. 

Pseudohortelana, fan del menjar ecològic i anti-additius 
alimentaris. Com a aficions: fascinada per la genètica fo-
rense i l’ADN mitocondrial, així com la Paleoantropologia, 
Paleontologia, Arqueologia,... i tot allò que tingui a veure 
amb el nostre passat evolutiu. 

DULCENOMBRE MEDINA LÓPEZ
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Jurat 

Nascut a Terrassa el 1973.

Titulat en Animació Sociocultural i Turística i llicenciat en 
RRPP i Publicitat per la Universitat de Barcelona.

Treballa com a Informador Juvenil i Tècnic de Participació 
Ciutadana a l’Ajuntament de Vacarisses des del 2011. 

 Membre actiu en diferents entitats de caire cultural i edu-
catiu també ha contribuït en la creació de Vacarisses Ràdio 
i ha fet diferents col·laboracions a Ràdio Castellar.

  També s’ha format a l’ECAD (Escola Catalana de Dobla-
tge).

ORIOL AUNÓS I ACED

Va estudiar Il·lustració, Disseny Gràfic i Animació al llarg 
dels anys. 

Fa 8 anys va entrar a treballar a l’Escola d’Art i Disseny de 
Sant Cugat al cicle d’Animació, on actualment n’és el tutor.

Aposta pels films creats per estudiants, és per aquest motiu 
que l’any 2016/17 va inaugurar el Festival All Negre. Un 
Festival d’Animació JUNIOR que vol mostrar projectes 
d’escoles d’arreu de Catalunya i del món.

Uns dels seus hobbies sempre han estat l’animació i els vi-
deojocs, molt presents durant la seva vida.

MARTÍ URROZ ALEJO
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Entrevista
Aprofitant que enguany celebrem, a Vacarisses, el Primer 
Festival de Curtmetratges Green Planet Barcelona, les eco-
delegades Xènia López i Eugènia Pagès entrevisten a Clara 
Fuster Ramon, membre del jurat del Festival.

El meu nom és Clara Fuster Ramon i porto les regidories 
d’Educació, de Medi Ambient, de Mobilitat i d’Habitatge 
aquí a Vacarisses.

Xènia: Teniu pensades més iniciatives o t’agradaria acollir 
més iniciatives per l’estil a Vacarisses relacionades amb el 
medi ambient?

Clara:  Sí sí!, de fet sempre es va fent alguna cosa al respec-
te. Iniciatives, benvingudes siguin totes pel medi ambient, 
ja sigui des del punt de vista de dibuix, d’escriptura, de ci-
nema, de pintura, de construccions diverses,... De fet, a la 
fest de mediambient es va decorar un contenidor de vidre i 
ara estem amb la recollida de residus. (Porta a porta)

Eugènia: Penses que Vacarisses és una bona representant 
d’un medi ambient sostenible?

Clara: Vacarisses està justament al mig d’un magnific en-
torn natural, llavors crec que és un marc perfecte per apos-
tar per una iniciativa com aquesta. El problema és que 
perquè portes afora del municipi pugui ser rellevant, doncs 
hem de fer que les administracions ens impliquem en polí-
tiques de medi ambient i que les conductes dels veïns i les 
veïnes siguin un exemple del que volem transmetre.

Xènia: Consideres que el fet que el festival sigui internacio-
nal en promou més efectivament l’objectiu principal?

Clara: Jo crec que això no tindria perquè afectar… Al con-
trari, crec que s’ha de treballar des d’allò local per poder 
arribar més lluny.

Eugènia: Creus efectius els curtmetratges per promoure 
una responsabilitat ambiental?

Clara: Efectivament, qualsevol iniciativa que sigui de di-
vulgació o informació del tema del medi ambient benvin-
guda sigui. L’educació del medi ambient és una de les eines 
amb les que hem de treballar.
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Xènia: Quins són els dos temes medi ambientals que més 
et preocupen?

Clara: Un dels principals és el tema del canvi climàtic. Crec 
que les alteracions del clima al planeta s’estan manifestant 
amb les sequeres, les inunda cions, les ventades, amb tem-
peratures extremes,… Aquest és un tema clau, i hem de 
treballar per mitigar aquest problema i frenar-ne les con-
seqüències. Com? Doncs, fent unes polítiques de manteni-
ment per tenir cura del medi natural, com ara una gestió 
integral del cicle de l’aigua i dels residus, una millora de 
la qualitat de l’aire, l’estalvi d’energia i l’ús de les energies 
renovables, la producció sostenible i ecològica, reducció de 
soroll i, finalment, la sensibilitat i divulgació ambientals.

També hi ha el tema dels residus, ja que estem generant 
massa residus al tipus de societat que tenim. Això causa 
problemes d’emmagatzematge d’aquests residus, el cost 
econòmic i energètic que suposa i la contaminació associa-
da que té el seu tractament. Què podem fer?

Les tres R: reduir,reciclar i reutilitzar. Hem de fer servir 
productes reutilitzables i reciclats. Ara amb el sistema por-
ta a porta, la gent pot prendre consciència dels residus que 
genera i responsabilitzar-se.

Eugènia: Si tinguessis  el poder de canviar la situació medi 
ambiental del planeta com ho faries?

Clara: Doncs, apostant totalment per la producció i la ges-
tió sostenible, crec que amb això es pot treballar molt. És 
trist que, tot i la gravetat de la situació medi ambiental, hi 
hagi gent que cregui que el tema del respecte del medi am-
bient no vagi amb ells o amb elles. No obstant, crec que no 
és una visió utòpica, sinó que és una necessitat treballar-hi.

Xènia: Com a membre del jurat, quin missatge ha de trans-
metre un film guanyador? 

Clara: Un missatge engrescador, que ens alerti per una 
banda i/o que ens provoqui acció per millorar el nostre en-
torn natural.

Xènia i Eugènia: Ja per acabar, volem donar-te les gràcies 
per la teva col·laboració.

Ens veiem en el Festival!
Per una escola amb empenta, per un món més sostenible!   
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Tallers  

10

CIUITAT EN CONSTRUCCIÓ

DESCRIPCIÓ BREU:
Taller de 3 hores de durada on construirem una ciutat 
sostenible, a partir de la tècnica del time-lapse i l’stop 
motion.
10:00 a 13:00

DESCRIPCIÓ:
L’stop-motion és una tècnica d’animació que consis-
teix en capturar fotografies consecutives d’un objecte 
movent-lo una mica entre fotografia i fotografia de 
manera que, visualitzant-les ràpidament, hom creu 
que l’objecte es mou.

Generalment, es denominen animacions d’stop-mo-
tion totes aquelles animacions que no són realitzades 
amb dibuixos animats (també anomenades animació 
tradicional 2D), ni tampoc creades completament 
dins l’ordinador (animació 3D), sinó que s’han creat 
a partir d’imatges de la realitat. Així doncs, l’stop-mo-
tion es fa servir per a produir moviments animats de 
qualsevol objecte, tant si és rígid com modelable: jo-
guines, blocs de construcció, ninots articulats, perso-
natges creats amb plastilina... També es desenvolupen 
animacions en stop-motion força interessants amb al- 
tres materials, com ara la sorra, els retalls de paper o 
els guixos sobre terra i parets.



L’ARTESANIA DEL SO AL 
CINEMA
DESCRIPCIÓ BREU: 
Taller de 2 hores de durada on sonoritzarem, en di-
recte, seqüències de la història del cinema amb efectes 
sala o foleys. 
10:00 a 13:00

DESCRIPCIÓ: 
Els efectes de sala o Foley són un dels processos més 
artesanals en la creació de la banda sonora d’una 
pel·lícula. Reben el seu nom gràcies a Jack Dono-
van Foley (1891-1976), un pioner en el camp dels 
efectes de so, creador de tècniques i efectes sonors 
encara presents en el cinema. El Foley consisteix en 
l’enregistrament de sons en temps real sincronitzats 
amb les imatges. Inicialment, el Foley requeria una 
gran precisió, ja que s’havien d’executar els sons de 
seguit, en una sola pressa, mentre l’acció s’estava des-
envolupant.

En aquest taller, ens endinsarem en els orígens 
d’aquest ofici del cinema. En petits grups, generarem 
sons a partir d’elements quotidians, per tal de crear 
l’ambient sonor d’una seqüència cinematogràfica. En-
registrarem aquests sons en temps real, en sincronia 
amb l’acció en pantalla. 
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Artista convidada  
THIRZA SCHAAP

As a child, I used to walk over beaches and through fields and forests to collect beautiful 
shells, shimmering stones, feathers and funnily shaped branches. 
Much later, after I had moved from Holland to South Africa, I found myself doing the same 
thing. Only to discover, that I started filling my pockets with trash instead of treasure. 

Plastic from the Ocean. Colourful and beautiful in its own tragic way. 
‘Plastic Ocean’ is an art project, which I started to create awareness around pollution to try 
and prevent (or at least reduce) the use of plastic.

In making artistic sculptures out of the objects I find, I try to evoke an emotional response 
from my audience by creating a contradiction.
A clash between initial aesthetic attraction and after a second look: repulsion and the reali-
sation of the tragedy trash causes.

Our beaches are covered in plastic confetti and there really is nothing to celebrate.

Artist: Thirza Shaap
Place of birth: Holland
Based in: South Africa
Instagram: @thirzaschaap
www.plastic-ocean.net
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Este filme mostra quatro espécies de ani-
mais em seus habitats e como a inter-
ferência humana altera os caminhos de 
sua vida e sonhos.

This film shows four animal species in 
their habitats and how human interfe-
rence alters their path of life and dreams.

Aquesta pel·lícula mostra quatre espècies 
d’animals i els seus hàbitats, i com la  in-
terferència humana altera el camí de les 
seves vides i somnis.

Dream
Zombie Studio
Brasil, 3 min, 2016,  animació

The script is based on my own story. A 
story of a girl who spent her early child-
hood in nature but then had to grow up 
in a big city…

El guión está basado en mi propia his-
toria. Una niña que pasa su infancia en 
contacto con la naturaleza pero que des-
pués ha de crecer en una gran ciudad.

El guió està basat en la meva història. 
Una noia que viu la seva infància envol-
tada de natura i que després ha de créixer 
en una gran ciutat.

Bahçe
Idil Ar Uçaner
Turquia, 7 min, 2016,  animació
 

Kids Alert 1
Curts per a nens i nenes
a partir de 6 anys.   

Dilluns 7, a les 09:45
Divendres 11, a les 09:45
Dissabte 12, a les 17:15
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In the beginning there was nothing ... A 
quirky story of creation inspired by the 
poem “The Beginning” from the collec-
tion ‘Love me’ Ted van Lieshout.

En el principio no había nada ... Una his-
toria peculiar de la creación inspirada en 
el poema “The Beginning” de la colección 
‘Quiéreme’ Ted van Lieshout.

En un princici no hi havia res... Una his-
tòria peculiar de la creació inspirida en 
el poema “The Beginning” de la col·lecció 
“Estima’m” Ted Van Lieshout. 

Het Begin
Kidscam
Bèlgica, 4 min, 2016,  animació

The feeding habits of the common came-
leon as never seen before.

Los hábitos alimentarios del camaleón 
como jamás antes los habías visto.

Els hàbits alimentaris del camaleó com 
mai no els havies vist.    

Our Wonderful Nature
Tomer Eshed
Alemanya, 4 min, 2016,  
ficció - animació
 

Some characters arrive to a beach and 
are involved in a sound adventure which 
ends up in a hard confrontation with 
reality. 

Unos personajes llegan a una playa y em-
pieza una aventura sonora que los lleva a 
encontrarse con la realidad .

Uns personatges arriben en una platja, 
llavors comença una aventura sonora que 
els porta a trobar-se amb la realitat. 

Nosotros
Maria Paulina Ponce
Colòmbia, 7 min, 2018,  
animació
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A woodcutter, responsible for devasta-
ting a large area of forests and turning it
into desert, becomes sensitive thanks to
the attitude of two children. 

Lenhador responsável por devastar una 
grande área de florestas e transformá-la 
em deserto fica sensibilizado com a atitu-
de de duas crianças.

Un llenyataire, responsable de devastar
una gran àrea de bosc i de transformar-la
en desert, es sensibilitza gràcies a l’actitud
de dos nens.

Lenhador
Fábio Teófilo
Brasil, 4 min, 2015,  animació

The animals of a peaceful island are fa-
cing a huge problem : a tanker has hit a 
rock and its oil is pouring into the sea…

Les animaux vivent paisiblement sur une 
petite ile au milieu de l’océan. Un jour, un 
pétrolier heurte un rocher non loin de là, 
c’est la marée noire...

Els animals viuen de manera tranquil·la 
en una illa enmig de l’oceà. Un dia, un pe-
trolier copeja una roca prop de l’illa i el 
petroli comença a cobrir part de l’oceà.

Panique à bord
19 Chilcren Collective
Bèlgica, 8 min, 2017,  animació
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In Madrid, a person generates on avera-
ge 325 kilos of trash per year. A docu-
mentary that tells the stories of citizens 
who seek a life with less waste.

En Madrid, una persona produce de me-
dia 325 kilos de basura al año. Un docu-
mental que cuenta las historias de ciuda-
danos producir menos residuos.

A Madrid, una persona genera de mitjana 
325 kilos d’escombreries a l’any. Un curt 
que explica les històries ciutadans que mi-
ren que produir menys residus.

Madrid Zero
Álvaro Llagunes
Espanya, 8 min, 2016, 
documental

Ecological film about big adventure of 
one small turtle which is trying to find 
his family.

Película ecológica sobre la gran aventura 
de una pequeña tortuga que trata de en-
contrar a su familia.

Pel.lícula ecològica sobre l’aventura d’una 
petita tortuga que mira de trobar la seva 
família.

Chiripajas
Olga Poliektova - Jaume Quiles
Rússia - Espanya, 2 min, 2017,  
animació

Kids Alert 2
Curts per a nens i nenes
de més de 6 anys.   

Dilluns 7, a les 11:00
Divendres 11, a les 11:00
Dissabte 12, a les 17:15
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Las riquezas naturaleza están represen-
tadas por todas las formas vivientes. Este 
corto nos muestra lo fascinante y vulnera-
ble que es la vida.

The largest and unknown riches of na-
ture are represented by all living forms. 
The film shows  how fascinating and vul-
nerable life is.

Les riqueses de la natura estan represen-
tades per tots els essers vius. Aquest curt 
ens mostra com de fascinant i vulnerable 
és la vida.

Tesoro Vivo
Wilmar Andrés Munera Puerta
Colòmbia, 12 min, 2016,  
documental

Ecko repairs and builds his city with hu-
man waste. One day, he discovers civili-
zation, and with it, pollution, waste. The-
refore, he understands his way of living.

Ecko repara y construye su ciudad con 
desperdicios humanos. Un día, descubrirá 
la civilización, y con ella, la contamina-
ción, el derroche...  entenderá su vida.

Ecko construeix la seva ciutat amb deixa-
lles humanes. Un dia, descobrirà la civi-
lització, i amb ella, la contaminació, el 
malbaratament... i entendrà la seva vida.

The other side
Marina Cortón
Espanya, 2 min, 2016,        
animació

The history of humanity and of our pla-
net in four minutes. An eco-friendly sta-
tement developed in a single shot that 
has it all: humor, action and tragedy.

La historia de la humanidad y de nuestro 
planeta, contada en cuatro minutos. Un 
mensaje eco-amistoso que lo tiene todo: 
humor, acción y tragedia.

La història de la humanitat i del nostre 
planeta en només quatre minuts. Un mis-
satge eco-amistós que ho té tot: humor, 
acció i tragèdia.

Big Booom
Marat Narimanov
Rússia, 4 min, 2017,  animació
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Visual and sensitive comparison bet-
ween Earth and Human body with the 
aim to acquire awareness of our enviro-
ment as a part of ourselves.

Comparación visual y sensitiva de la Tie-
rra y el cuerpo humano, con el fin de crear 
conciencia de nuestro entorno como parte 
de nosotros como individuos.

Comparació visual i sensitiva de la Terra i 
el cos humà amb l’obejctiu de fer conscièn-
cia i fer entendre que el nostre entorn és 
part de nosaltres com a individus.

La Tierra que somos
Fabiola Mosqueira
Mèxic, 5 min, 2016,  ficció
 

A grandfather and his granddaughter 
spend a pleasant afternoon fishing.

Un abuelo y su nieta pasan una agradable 
tarde de pesca..

U n avi i la seva neta pasen una agrada-
ble tarda de pesca.

Tarde de pesca
Hugo De La Riva
Espanya, 7 min, 2017,  ficció
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Our behavior and environmental chan-
ges are closely related. If we ignore our 
responsibilities, the revenge of nature 
will also endanger the human survive.

Nuestro comportamiento y el cambio cli-
mático están relacionados. Si ignoramos 
nuestras responsabilidades, la naturaleza  
pondrá al ser humano  en peligro.

El nostre comportament i els canvis me-
diambientals estan relacionats. Si ignorem 
les nostres responsabilitats, la venjança de 
la natura posarà en risc l’ésser humà.

Reverse
Hsin-tun Tsai
Taiwan, 3 min, 2017,  animació
 

Just a few kilometres from Madrid there 
is a anctuary housing and caring for over 
135 primates. We take a look into their 
lives and at family who take care of them.

A pocos kilómetros de Madrid hay un cen-
tro de recogida con más de 135 primates. 
Conozcamos la naturaleza de los anima-
les y los encargados de cuidarlos.

A pocs quilòmetres de Madrid hi ha un 
refugi amb més de 135 primats. Coneixe-
rem les vides d’aquests animals i els que 
s’encarreguen de cuidar-los.

Refugiados
David Rodríguez Muñiz
Espanya, 14 min, 2018,  
Documental

Teens Alert 1
 
Curts per a adolescents.   

Dimarts 8, a les 09:15
Dimecres 9, a les 09:15
Dijous 10, a les 09:15
Divendres, 11 a les 17:15
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La animación “El verdadero precio del 
carbón” enlaza los efectos devastadores de 
la extracción del carbón en Colombia con 
la central eléctrica de Plomin en Croacia.

The animated film “The real cost of 
coal” links into one story the devastating 
effects of coal exploitation in Colombia 
with the power plant in Plomin.

La animació “El veritable cost del car-
bó” enllaça els efectes devastadors de 
l’extracció de carbó a Colòmbia amb la 
central elèctrica de Plomin a Croàcia.

Cijena Ugljena
Vibor Juhas
Croàcia, 6 min, 2016, animació

Three volunteers go to the rescue of 
some dogs abandoned in a house after a 
warning. Once there they discover there 
are more than they had thought.

Tres voluntarios de una protectora salen al 
rescate de unos perros abandonados en una 
casa tras un aviso. Una vez allí descubren 
que son más de los que pensaban. 

Tres voluntaris surten a rescatar uns gos-
sos en una casa abandonada després de 
rebre un avís. Una vegada allà, descobrei-
xen que són més dels que pensaven.

Cuando Lucas encontró a Eva
Nuria Rubió
Espanya, 8 min, 2016,  ficció
 

Ecko repairs and builds his city with hu-
man waste. One day, he discovers civili-
zation, and with it, pollution, waste. The-
refore, he understands his way of living.

Ecko repara y construye su ciudad con 
desperdicios humanos. Un día, descubrirá 
la civilización, y con ella, la contamina-
ción, el derroche...  entenderá su vida.

Ecko construeix la seva ciutat amb deixa-
lles humanes. Un dia, descobrirà la civi-
lització, i amb ella, la contaminació, el 
malbaratament... i entendrà la seva vida.

The other side
Marina Cortón
Espanya, 2 min, 2016,        
animació
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Año 2105. El ser humano vive sucumbido 
en un mundo en donde apenas quedan 
recursos naturales y el aire es tóxico por 
culpa del deterioro de la capa de ozono.

Year 2105. Humans live succumbed in a 
world where there are scarcely any natu-
ral resources and the air is toxic due to 
the deterioration of the ozone layer.

Any 2015. Els humans viuen en un món 
on gairebé no hi ha recursos. L’aire és tòxic 
a causa del deteriorament de la capa d’ozó.

Terra
Andres Escanes Reina
Espanya, 12 min, 2017, ficció

Inspired by Richard Strauss’ tone poem, 
Also sprach Zarathustra (Thus spoke 
Zoroaster), this work depicts how each 
human is a vast galaxy in their existance.

Inspirado en la música de “Also Sprach 
Zarathustra” de Richard Strauss, este cor-
to describe la sensación que tiene cada ser 
humano de sentirse el centro del universo.

Inspirat per la música de “Also Sprach Za-
rathustra” de Richard Strauss, aquest curt 
intenta descriure  la creença de cada ésser 
humà de sentir-se  el centre de l’univers.

Essence
Ali Zare Ghanatnowi
Iran, 1 min, 2017,  animació
 

Lourdes is a widow at her 24 years and 
shec has 5 children. They do not possess 
a resource as vital as the water,  they must 
fight against this complex reality daily.

Lourdes quedó viuda a sus 24 años con 5 
hijos a su cargo.  La familia no cuenta con 
un recurso tan vital como el agua.

Lourdes va quedar vídua als 24 anys i té 
5 fills al seu càrrec. La família no disposa 
d’un recurs tan necessari com és l’aigua.

Uma Kori (aigua valuosa)
Patricia Albornoz
Xile, 7 min, 2017,        
documental
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Mezclando imagen real y animación tra-
dicional, se cuenta una pequeña historia 
de esperanza.

By mixing both real image and anima-
tion, Up in the sky tells a little story 
about hope.

Mesclant imatge real i animació, Up in 
the sky ens esplica una petita història 
d’esperança.

Up in the sky
A. Jones, S. Natsheh
Espanya, 5 min, 2016, videoclip

In Madrid, a person generates on avera-
ge 325 kilos of trash per year. A docu-
mentary that tells the stories of citizens 
who seek a life with less waste. 

En Madrid, una persona produce de me-
dia 325 kilos de basura al año. Un docu-
mental que cuenta las historias de ciuda-
danos producir menos residuos.  

A Madrid, una persona genera de mitjana 
325 kilos d’escombreries a l’any. Un curt 
que explica les històries ciutadans que mi-
ren que produir menys residus.

Madrid Zero
Álvaro Llagunes
Espanya, 8 min, 2016, 
documental

The script is based on my own story. A 
story of a girl who spent her early child-
hood in nature but then had to grow up 
in a big city…

El Guión está basado en mi propia his-
toria. Una nima que pasa su infancia en 
contacto con la naturaleza pero que des-
pués ha de crecer en una gran ciudad.

El guió està basat en la meva història. 
Una noia que viu la seva infància a la 
natura i que després ha de créixer en una 
gran ciutat.

Bahçe
Idil Ar Uçaner
Turquia, 7 min, 2016,  animació
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Silencio serio mortal - Un corto de un mi-
nuto  que muestra 60 especies en peligro 
de extinción.

Seriously Deadly Silence - A one minute 
shortfilm showing 60 endangered spe-
cies.

Silenci seriós mortal -  Un curtmetratge 
d’un minut que mostra 60 espècies en pe-
rill d’extinció. 

Seriously Deadly Silence
Sara Koppel
Dinamarca, 1 min, 2015,
animació
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We get to put ourselves in the shoes of 
the astronaut who finds the last book 
from the Earth.
What would it tell us?

Nos ponemos en la piel de un astronauta 
que encuentra el último libro de la Tierra.
¿Qué nos contará?

Ens fiquem a la pell d’un astronauta que 
troba l’últim llibre de la Terra. 
Què ens explicarà?

The Last Book From Earth
Pau Torrano - Marina Soteras
Espanya, 2 min, 2017, animació

In a remote village, a little girl befriends 
a group of coyotes. But the villagers 
brutally put an end to this relationship, 
unaware of the revolution that awaits.

Dans un village, une fille se lie d’amitié 
avec une meute de coyotes. Les villageois 
mettent fin à cette relation sans se douter 
du soulèvement qui les guette… 

En un petit poble, una nena es fa amiga 
d’un grup de coiots. Els habitants del po-
ble posen fi a l’amistat brutalment. No són 
conscients de la rebel·lió de la nena.

Oripeaux
Sonia Gerbeaud
França, 10 min, 2014, animació

Teens Alert 2
 
Curts per a adolescents.   

Dimarts 8, a les 11:00
Dimecres 9, a les 11:00
Dijous 10, a les 11:00
Divendres 11, a les 17:15
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!Sombreros y bufandas hechas de 100% 
lana agradable y cálida! Pero ¿quién se 
preocupa por las consecuencias de las ove-
jas que perdieron su piel?

Hats and scarves made of 100% wool 
nice and warm! But who cares about 
the consequences for the sheep that lost 
their fur?

Barrets i bufandes fetes de 100% llana 
agradable i càlida! Però, qui es preocupa 
de les conseqüències per a les ovelles que 
han perdut la seva pell?

Schaapzucht
Kidscam Collective
Bèlgica, 3 min, 2014, animació

An orange rotates in space and is squee-
zed to its last drop by the hand of man.
Once exhausted the resources, what 
should human being do?

Una naranja gira en el espacio y es expri-
mida hasta su última gota por la mano 
del hombre. Agotados los recursos, ¿qué 
puede hacer el ser humano?

Una taronja gira a l’espai i es espremu-
da fins la darrera gota per un home. Un 
cop exhaurits els recursos, què podria fer 
l’ésser humà?

La Mano del Hombre
Mauro Rendón Velásquez
Espanya, 3 min, 2017 , ficció

Axel is a young man who usually spends 
his time enjoying outdoors, but the ap-
pearance of a mysterious clock will be 
the starting point of a destructive race.

Axel es un jóven que suele pasar el tiempo 
disfrutando del aire libre, pero la apari-
ción de un misterioso reloj será el punta-
pié inicial de una carrera destructiva.

Axel és un jove que acostuma a passar el 
temps gaudint a l’aire lliure. No obstant 
això, l’aparició un rellotge misteriós farà 
que comenci una cursa de destrucció.

Cenizas
Luciana Digiglio
Argentina, 4 min, 2016
animació
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La película habla de caballos autóctonos 
que se enferman y nadie sabe la causa. Un 
grupo de niños está tratando de solucio-
nar el problema. Tendrán éxito? 

The film “Mission: Saving the hearth of 
nature” talks about horses that get sick 
and no one knows the cause. Will the 
protagonists succed in saving the horses?

El curt tracta d’uns cavalls que emmalal-
teixen i ningú no sap per què. Un grup de 
nens tracta de resoldre el problema. Tin-
drà èxit?  

Mission: Saving the hearth of 
nature
Marko Wolf
Eslovènia, 11 min, 2017, ficció

The goal of “Conscience” is Anti-Litte-
ring & Anti-Smoking initiative to create 
litter awareness and to educate people of 
all ages in a light humorous way.

Nuestras playas están llenas de confeti de 
plástico y, sin embargo, no hay nada que 
celebrar.

Les nostres platges són plenes de confeti de 
plàstic. No obstant això, no hi ha res que 
celebrar.

Conscience
Danish Jalil
EAU, 2 min, 2018 , animació

Arcopol aims to protect the coast from 
maritime pollution by connecting exper-
tise along the Atlantic and developing 
strategies to respond to HNS spills.

Arcopol tiene como objetivo la protección 
de la costa frente la contaminación marí-
tima, en este caso sobre posibles derrames 
de petróleo.

Arcopol té com a objectiu protegir la costa 
de la contaminació marítima, en aquest 
cas quant a possibles vessaments de pe-
troli.

How to act in case of a HNS spill?
Luis Navarro
Espanya, 5 min, 2015, animació
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El mejor lenguaje para hacer llegar el eco-
logismo y el civismo a las nuevas genera-
ciones. 

The very best language to send a messa-
ge to the new generations about environ-
ment and civility.

El millor llenguatge per a fer arribar 
l’ecologisme i el civisme a les noves gene-
racions.

Vargonia
Fergaht Productions
Espanya, 4 min, 2017, videoclip

Our beaches are covered in plastic con-
fetti and there really is nothing to cele-
brate.

Nuestras playas están llenas de confeti de 
plástico y, sin embargo, no hay nada que 
celebrar.

Les nostres platges són plenes de confeti de 
plàstic. No obstant això, no hi ha res que 
celebrar.

Plastic Ocean
Bruin Feskens
Sud-àfrica, 7 min, 2018 , 
documental

Que deviendra notre environnement 
si nous ne prenons pas garde… à 
l’environnement ?!?

What will happen to our environment 
if we do not take care of our environ-
ment?!?

Què li passarà, al medi ambient, si no en 
tenim cura?

I swear
Sara Koppel
Suïssa, 10 min, 2016, videoclip
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Cats are succesful invaders on islands 
because they can survive whithout acces 
to fresh water. Humans must take care to 
keep their pets under control.

Los gatos son invasores exitosos en las is-
las dada su capacidad para sobrevivir con 
poca agua. El ser humano debe ser res-
ponsable de sus mascotas.

Els gats són invasors exitosos a les illes 
perquè sobreviuen un poca aigua. Els és-
sers humans hem de ser respossables de les 
nostres mascotes.

The danger of pets on islands
Luis Navarro
Espanya, 6 min, 2015, animació

A young accompanies his mother on her 
birthday , she recalls emotionally as was 
his childhood. Hisson remind her that 
reality is quite different.

Un joven acompaña a su madre el día de 
su cumpleaños, ella recuerda como era su 
infancia. Su hijo le hace ver que la reali-
dad que viven hoy es bien distinta.  

Un jove acompanya la seva mare el dia 
del seu aniversari. Ella recorda emociona-
da com era la seva infàcia. El seu fill li fa 
veure que avui dia tot és molt diferent.

Cumpleaños en el Ártico
Rocío Montes
Joaquín Belmonte
Espanya, 6 min, 2016, ficció
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Two characters immersed into the or-
ganized crime who make the mistake of 
getting rid of a body in the wrong place.

Dos personajes inmersos en el mundo del 
crimen que cometen el error de deshacerse 
de un cuerpo en el lugar equivocado.

Dos personatges ficats en el món de crim 
organitzat que comenten l’error de desfer-
se d’un cos en el lloc equivocat. 

Basura
Juan Silva
Espanya, 5 min, 2017,  ficció 

Luis receives an unexpected visit from 
his sugar. Luis problems have just begun.

Luis recibe una visita inesperada de su 
azúcar; sus problemas solo han hecho que 
empezar. 

En Luis rep una visita inesperada de la 
seva sucre. Els problemes d’en Luis acaben 
de començar.

Planeta Azúcar
David Salvochea
Espanya, 12 min, 2017,  ficció

Global
Alertness 1
Curts per a majors de 16 anys.  

Divendres 11, a les 18:45
Dissabte 12, a les 18:45
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Lourdes is a widow at her 24 years and 
she has 5 children. They do not possess a 
resource as vital as the water,  they must 
fight against this complex reality daily.

Lourdes quedó viuda a sus 24 años con 5 
hijos a su cargo.  La familia no cuenta con 
un recurso tan vital como el agua.

Lourdes va quedar vídua als 24 anys i té 
5 fills al seu càrrec. La família no disposa 
d’un recurs tan necessari com és l’aigua.

Uma Kori (aigua valuosa)
Patricia Albornoz
Xile, 7 min, 2017,        
documental

A futurist short set in a post-apocalyptic 
Barcelona. The mood of social criticis-
mis related to the abuse of power which 
controls the earth essential resources.

Un cortometraje futurista ambientado en 
una Barcelona Post-Apocalíptica, con un 
trasfondo de crítica social relacionado con 
el abuso de poder aplicado a los recursos.

Un curtmetratge futurista ambientat en 
una Barcelona Post-Apocalíptica, amb un 
rere-fons de crítica social relacionada amb 
els abusos de poder quant als recursos.

Zone-84
Lonan Garcia
Espanya, 15 min, 2017,  ficció 

The city is brimming with light. For se-
veral years, the night skies have been 
painted in a yellow so radiant that it has 
masked the true night.

La ciudad rebosa un gran halo de luz. 
Desde hace años, los cielos nocturnos se 
han pintado de un amarillo tan radiante 
que han apagado la verdadera noche.

La ciutat està plena de llums. Fa anys 
que el cel nocturn està cobert d’una llum 
groguenca tan artificial que ha apagat la 
veritable nit.

El lucero
P. Galán, M. Álvarez
Espanya, 3 min, 2017,  
animació
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Una bonita leyenda sobre la creación del 
agua y la tierra. Sin embargo, la huma-
nidad evoluciona tanto, que termina des-
truyendo todo lo que encuentra a su paso.

A nice legend about the creation of water 
and land. However, humanity evol-
ves so much that it ends up destroying 
everything it encounters in its path.

Una bonica llegenda sobre la creació de 
l’aigua i la terra. No obstant això, la hu-
manitat evoluciona tan ràpid que des-
trueix tot el que es troba.

Neguko Ura
Luken Sánchez
Espanya, 6 min, 2017,
documental

The Guadalupe dam watershed, located 
at the northeast of Mexico City, is a re-
gion of great biodiversity. It also shelters 
the mountain axolotl, endangered.

La cuenca de la Presa de Guadalupe, al 
noroeste de la Ciudad de México, es una 
región de gran biodiversidad. Es habitat 
del ajolote, en peligro de extinción.

La conca de la Pressa de Guadalupe, al 
nord-est de la Ciutat de Mèxic, és una 
regió de gran biodiversitat. És habitat del 
ajolot, en perill d’extinció.

Metamorfosis
Adrián Arce
Mèxic, 14 min, 2016,  
documental 

A survivor of an apocalyptic world, he 
decides to do one last action in favor of 
the life of his family and the planet. Plant 
a seed in a desert.

Un sobreviviente a un mundo apocalíp-
tico, decide hacer una ultima acción en 
pro de la vida desu familia y del planeta. 
Plantar una semilla en un desierto.

Un supervivent a un món apocalíptic de-
cideix fer una última acció per ajudar la 
seva família i el planeta. Sembra una lla-
vor en el desert.

Tolvaneras
Edwin Campano
Colòmbia, 5 min, 2017,  ficció
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Nos preguntamos si y cómo la diversidad 
de especies de mamíferos afectaría el ciclo 
del carbono en el Amazonas.

We wonder whether and how mammal 
species diversity would affect the carbon 
cycle in the Amazon.

Ens pregunte si i com la biodiversitat 
d’espècies de mamífers afectaria el cicle del 
carboni a l’Amazones.

The carbon Cycle
Luis Navarro
Espanya, 5 min, 2017, ficció

Inspired by Richard Strauss’ tone poem, 
Also sprach Zarathustra (Thus spoke 
Zoroaster), this work depicts how each 
human is a vast galaxy in their existance.

Inspirado en la música de “Also Sprach 
Zarathustra” de Richard Strauss, este cor-
to describe la sensación que tiene cada ser 
humano de sentirse el centro del universo.

Inspirat per la música de “Also Sprach Za-
rathustra” de Richard Strauss, aquest curt 
intenta descriure la creença de cada ésser 
humà de sentir-se  el centre de l’univers.

Essence
Ali Zare Ghanatnowi
Iran, 1 min, 2017,  animació
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The world has turned into concrete, 
neither vegetation nor wildlife exist an-
ymore. Humans eat pils, until they find a 
place that overturns his routine.

El mundo se ha convertido en concreto, 
no existe flora ni fauna. El ser humano se 
alimenta de pastillas, hasta que encuentra 
un lugar que cambia su rutina.

El món s’ha transformat en concret, no hi 
ha flora ni fauna. L’ésser humà s’alimenta 
de pastilles, fins que troba un lloc que can-
via la seva rutina.

Coamil
Uri Espinosa Cueto
Mèxic, 12 min, 2017, ficció

Thomas is a young father obsessed with 
nutrition and yoga who wants to save his 
little son from asthma.

Tommaso è un giovane padre fissato con 
l’alimentazione e lo yoga che vuole salvare 
il figlio piccolo dall’asma.

Tomàs és un pare jove obsesionat amb 
l’alimentació i el ioga que vol salvar el seu 
fill petit del l’asma.
 

Il salutista
Edwin Campano
Colòmbia, 5 min, 2017,  ficció

Global
Alertness 2
Curts per a majors de 16 anys.  

Dissabte 12, a les 17:15 i 18:45
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The script is based on my own story. A 
story of a girl who spent her early child-
hood in nature but then had to grow up 
in a big city.

El Guión está basado en mi propia his-
toria. Una nima que pasa su infancia en 
contacto con la naturaleza pero que des-
pués ha de crecer en una gran ciudad.

El guió està basat en la meva història. 
Una noia que viu la seva infància a la 
natura i que després ha de créixer en una 
gran ciutat.

Bahçe
Idil Ar Uçaner
Turquia, 7 min, 2016,  animació

An orange rotates in space and is squee-
zed to its last drop by the hand of man.
Once exhausted the resources, what 
should human being do?

Una naranja gira en el espacio y es expri-
mida hasta su última gota por la mano 
del hombre. Agotados los recursos, ¿qué 
puede hacer el ser humano?

Una taronja gira a l’espai i es espremu-
da fins la darrera gota per un home. Un 
cop exhaurits els recursos, què podria fer 
l’ésser humà?

La Mano del Hombre
Mauro Rendón Velásquez
Espanya, 3 min, 2017 , ficció

El mejor lenguaje para hacer llegar el eco-
logismo y el civismo a las nuevas genera-
ciones. 

The very best language to send a messa-
ge to the new generations about environ-
ment and civility.

El millor llenguatge per a fer arribar 
l’ecologisme i el civisme a les noves gene-
racions.

Vargonia
Fergaht Productions
Espanya, 4 min, 2017, videoclip

35



In a remote village, a little girl befriends 
a group of coyotes. But the villagers 
brutally put an end to this relationship, 
unaware of the revolution that awaits.

Dans un village, une fille se lie d’amitié 
avec une meute de coyotes. Les villageois 
mettent fin à cette relation sans se douter 
du soulèvement qui les guette… 

En un petit poble, una nena es fa amiga 
d’un grup de coiots. Els habitants del poble 
posen fi a l’amistad brutalment. No són 
conscients de la rebel·lió de la nena.

Oripeaux
Sonia Gerbeaud
França, 10 min, 2014, animació

“A beekeeper shares his worries about 
the future of his apiary school. A passion 
of gold and fire which definitely helps 
our environment to keep on living.”

Un apiculteur nous fait part de ses inquié-
tudes sur l’avenir de son rucher école. Une 
passion d’or et de feu qui collabore à la 
survie de notre environnement. 

Un apicultor ens explica les seves in-
quietuds quant al futur de la seva escola 
d’apicultura. Una passió d’or i de foc que 
promou la supervivència mediambiental.

A passion of gold and fire
Sébastien Pins 
Bèlgica, 6 min, 2015,  
documental

La historia más grande, jamás acontecida 
en Almería, es sin duda la historia de los 
Beatles. Una historia marcada por el le-
gado que John Lennon dejó tras su paso.

The greatest story that ever happened 
in Almería is the story of The Beatles. A 
story marked by what John Lennon left 
in his wake.

La història més gran mai esdevinguda a 
Almeria és la història dels Beatles. Una 
història marcada pel llegat que en John 
Lennnon va deixar.  

Tomato fields forever
Jaime Garcia Parra
Espanya, 4 min, 2016, ficció
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Our beaches are covered in plastic con-
fetti and there really is nothing to cele-
brate.

Nuestras playas están llenas de confeti de 
plástico y, sin embargo, no hay nada que 
celebrar.

Les nostres platges són plenes de confeti de 
plàstic. No obstant això, no hi ha res que 
celebrar.

Plastic Ocean
Bruin Feskens
Sud-àfrica, 7 min, 2018 , 
documental

Our behavior and environmental chan-
ges are closely related. If we ignore our 
responsibilities, the revenge of nature 
will also endanger the human survive.

Nuestro comportamiento y el cambio cli-
mático están relacionados. Si ignoramos 
nuestras responsabilidades, la naturaleza  
pondrá al ser humano  en peligro.

El nostre comportament i els canvis me-
diambientals estan relacionats. Si ignorem 
les nostres responsabilitats, la venjança de 
la natura posarà en risc l’ésser humà.

Reverse
Hsin-tun Tsai
Taiwan, 3 min, 2017,  animació
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Aquest mes us volem presentar a Pol Diggler, director del curtmetratge Vargonia i a les trapelles Roser Bundó i Ari 
Ann Wire que a ritme de trap expliquen com podem fer que el nostre dia a dia sigui més sostenible, més respectuós 
amb l’entorn.  Aquest curt recentment, ha estat premiat com a Millor Direcció i Millor Música a la gala de Barcelona 
Shopping&Shooting.

Aquest film és un dels presentats al nostre festival de films mediambientals Green Planet Barcelona, i hem pensat: per 
què no quedar i fer-la petar?
E.V.: Què és Fergaht Productions?
P.D.: És una productora audiovisual dedicada a la ficció. El leitmotiv d’aquesta és fer curts on hi hagi molta 
música i molt d’humor.
En ella hi conflueixen 12 ments que treballant colze a colze,  generen històries en temps rècord. De moment 
ens mou passant-s’ho molt bé fent curts, tot i que no vivim de la productora.
E.V.: Com va sorgir la idea de Vargonia? Va ser per iniciativa pròpia o va ser per encàrrec?

Entrevista
Fergaht
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Fergaht: La idea de Vargonia va sorgir d’un encàrrec. Vam mirar les bases d’un festival i la paraula clau era 
“Vergonya”. Havíem de fer un curt relacionat amb el medi ambient, i el curt havia d’estar acabat en tres dies!!! 
Vam reunir-nos, i entre un i un altre vam fer jocs de paraules, vam fer un guió on hi havia els típics tòpics, que si 
no val la pena reciclar, que els camions de la brossa ho mesclen tot,… i fent fent, vam poder escriure  el guió del 
que volíem mostrar. Li vam donar al nostre amic i compositor Mikelo Brró i aquest va fer el TRAP,. En Mikelo 
és el noi que surt xerrant amb una noia ( Carla Rubio) en la cafeteria,  al principi del curt.
E.V.: Com va sorgir la idea de fer un trap per ta tractar un tema mediambiental?
Fergaht: Una de  les premisses del concurs era dirigir el curt a un públic jove, vam pensar treballar un gènere 
musical que a ells els hi és proper.  La idea era fer una paròdia, concretament emprar paraules típiques catala-
nes, girar-les, per exemple meuca, nai,… i vam tenir una gran font d’inspiració…
E.V.: Enguany, la Marató de TV3  va promocionar la campanya sobre les malalties infeccioses ,amb un grup que 
havia fet una cançó  a ritme de trap, Exterminem! El nostre alumnat va riure una mica de l’escenificació de la 
cançó. No teníeu por de què us passés el mateix?
Fergaht: Ah! Suposem que parles del grup P.A.W.N Gang. És cert que hi va haver una mica de detractors, tant 
públic de la TV3, que els semblava desafortunat, com els adolescents que els coneixien per tenir altres tipus de 
cançons on les lletres deien tot el contrari. 
Per a nosaltres va ser la nostra font d’inspiració, quan vàrem pujar a recollir el premi en el Shopping&Shooting. 
els ho vam agrair.
E.V.: Així doncs, penseu que els adolescents sabran interpretar el missatge o només es quedaran amb la part 
més superficial? A nosaltres ens va sobtar la roba, el com fèieu aquesta paròdia, i hem de dir que ens pujaven 
una mica els colors,..rèiem molt però no sabíem si els podria fer el pes.
Fergaht: Som del parer que sabran apreciar la paròdia que hem fet de tot plegat i que sí que veuran el rerefons.
E.V.: Les protagonistes del curt formen part de l’equip Fergaht o bé han estat contractades per al projecte?
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Fergaht: No, com ja hem dit abans, som un gran equip, depèn el projecte, encara som més colla. La Roser i ja fa 
més de tres anys que hi col·labora i l’Ari Ann ja en fa un. Ens ho passem bé. Experimentem amb nous formats, 
i no vivim d’això, simplement fem allò que volem quan podem. Tots els membres de la productora tenen altres 
feines.
Roser: Encara recordo quan vaig conèixer a la Lídia Milette Artigas, ella treballava en una cafeteria per a 
vegans i jo que sóc intolerant a la lactosa hi tenia un lloc per anar tranquil·lament…..d’aquí va sorgir un dels 
primers curts “Vegancé” ..la paraula clau va ser “pollastre” i seguint el nostre estil ..li vam donar la volta…i vam 
fer un musical vegà .. teníem el càmera que ho era, d’aquells que es despullen … 
E.V.: Qui ha estat el guionista de la trama argumental del film?
Fergaht: Ho hem fet entre tots, com hem comentat ens vam reunir, anàvem dient paraules, fer barri, reciclatge, 
el cunyat begut, missatges ecos,… i va sorgir tot. Després sí que és cert que la part més formal van ser Lídia 
Milette  I En Ramón Lázaro i la lletra i la música a càrrec d’en Mikelo.
E.V.: Quin pressupost heu tingut? Com us heu finançat?
Fergaht: Ah! Poquíssim, de fet en roba vam invertir uns 150 euros, que després de gravar, la vàrem tornar i vam 
recuperar els calerons! Fins i tot vam tornar l’albergínia, això sí, ben neta. :El finançament depèn del projecte, 
n’hi que rebem subvencions, o fins i tot hi ha hagut contractacions.  En aquests gairebé quatre anys hem arribat 
a ser un munt, fins tot maquilladora, productora,…..depèn. En aquest cas ja veieu que el cost ha estat mínim. 
Ens hem maquillat nosaltres mateixes, en 3 dies estava tot fet! No hi ha un sou, ho fem perquè ens aqrada com-
partir idees boges. Ara com ara no és una feina remunerada.
De fet amb aquest curt vam rebre un premi econòmic de 1000 euros! Repartim els calers, eixuguem deutes i el 
que fem més sovint és deixar-los en el pot, els reinvertim per a un altre projecte.
E.V.: Veient l’èxit que esteu tenint amb aquest curt, teniu més projectes futurs amb temàtiques mediambientals?
Fergaht: Doncs, com treballem amb paraules clau, dependrà d’allò que ens proposin. 
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E.V.: Tot i que ha quedat clar que sou una colla, un equip on el nombre de col·laboradors varia, heu pensat fer 
un grup musical Les trapelles ?
Roser i Ari Ann: No, ara com ara no. Som i formem part de Fergaht, hi col·laborem, però després nosaltres 
tenim les nostres feines. No podem dedicant-se plenament. Ara com ara és un hobie. Només el Kimio Ogawa 
( director dde fotografia) s’hi guanya la vida. Però quan ve amb nosaltres, sap que haurà de moure els focus.
Ari Ann: Encara recordo quan la Roser va localitzar-me a través de l’instagram, va veure una actuació meva, 
jo tinc altres registres musicals i em va fer la proposta, ..jo no acostumo a treballar de franc, però va coincidir 
que volia fer d’actriu i quan vaig parlar amb ella vam congeniar,.. de fet em dedico a temes de salut, hàbits sa-
ludables,..
E.V.: Quin ressó tenen els vostres curts? Com ho feu?
Fergaht: Doncs poc….nosaltres enviem els curts a festivals, allà només els projecten. No és un circuit de Goyas. 
Aquells curts que sí funcionen, són aquells en els quals surt gent coneguda.
En molts festivals et demanen diners per inscriure’t, és un veritable negoci. Hi ha festivals fraudulents, des que 
existeix “Clip for festival.”. no hi ha premis i et cobren 20 euros. Hi ha festivals amb renom com el Festival Sun-
dance (EEUU) només demana  40 dolars, , Festival de Cannes, en demanan 160 euros, però és Cannes…..De 
vegades necessites avals, per exemple “Catalan films” per poder traspassar fronteres.
Nosaltres mirem aquells festivals que el cost d’enviar el curt sigui mínim. Al que sí que hi anem cada any és al 
Festival de la Cerdanya, és molt familiar. Ens acullen molt bé. També el festival Llanterna digital de Lleida, ells 
mateixos els conviden, els agraden molt els musicals…
Hem de dir que els nostres curts funcionen millor a Anglaterra, potser per semblança amb l’humor anglès ( 
Monty Paython,…) en canvi a Espanya no ens acaben d’entendre.
E.V.: Ja per acabar, teniu un despatx on es troba la productora?
Fergaht: Rialles, i més rialles…
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Pol D.: Doncs, no... no hi ha diners,... ens reunim a casa meva, a un poblet de 2000 habitants, “La Palma de Cer-
velló” (Baix LLobregat). De fet els exteriors del curt són del meu poble, l’hort… l’ampolla del tuerking, l’api,...:) 
és de casa meva,… hi ha accés a moltes coses.
E.V.: Ens quedarem amb les paraules de la Roser… hi ha denúncies sobre temes socials que l’humor et permet 
entrar-hi! Penso que com deia una professora que tenia de dicció és que l’últim que s’ha de perdre és el sentit 
de l’humor. En l’humor hi ha molta intel·ligència!
Moltes gràcies per apropar-vos a Vacarisses i fer-la petar!

Ha estat un plaer! Gràcies per voler participar en el 1r Festival Green Planet Barcelona!

Per un món més sostenible, per una escola amb empenta!
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