NOTA DE PREMSA
34 curtmetratges finalistes a la segona edició del PSICURT


En l’edició d’enguany, s’han presentat un total de 303 propostes.



L’objectiu del festival és sensibilitzar la població i potenciar la creació artística.

34 curtmetratges han estat seleccionats per participar en la segona edició del PSICURT,
Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que organitza el Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya. L’objectiu del certamen és apropar a la ciutadania els diferents àmbits de la salut
mental (prevenció, promoció i intervenció) a través del cinema.
Després de l’èxit de la primera edició del festival l’any passat amb 116 propostes inscrites,
enguany ha augmentat el nombre de projectes presentats fins a un total de 303, provinents
de tot l’estat espanyol. D’aquests 303, se n’han seleccionat 34 que destaquen per la seva
qualitat artística i el tractament que fan de diferents àmbits relacionats amb la salut mental
i la psicologia.
Els finalistes de la secció oficial del PSICURT són:
















17 AÑOS JUNTOS de Javier Fresser
ABRÁZAME d’Elyre Ross
ALIKE de Daniel Martínez Lara i Rafa Cano
ANHELA de Diego Rufo
AURELIA de Toni Aranda Sánchez
BELLANCA de Víctor Nores
CANDELA de David Fernández Torrico
COSAS QUE QUISE HACER de Gerardo de la Fuente López
DANZARIAK-BAILARINES d’Axier Salazar
DENTRO DEL SISTEMA de Fco. Javier Rúbio
DUELOS de Yolanda Román
e-LIFE de Mario DC Carbajosa i Vibha D.M.
EL OGRO de Jaime Dezcallar
EL TRASTERO de Gaizka Urresti
ELEGÍA d’Alba Tejero





















ERRANTES de Mario Venegas Lucena
FUGIT de Marta Bayarri
HUBO UN LUGAR de Irene Garcés
LA CAIDA d’Alberto Martínez
LA HABITACIÓN DE LAS ESTRELLAS de Ilune Díaz
LA VUELTA A CASA d’Andreu Ortoll Rius
MADRES DE LUNA d’Alicia Albares
MAI de Marta González
MARIQUITA de Francesco Cocco
MON GERMÀ de Martí Dolç Roca i Joe Ryan Laia
NORTE de Javier García
POR NO MORIR NADA MÁS VERNOS de Carlos Crespo
PSICOLAPSE d’Annau Gòdia
SILENCIO de Paco Sepúlveda
TE QUIERO, PAPÁ de Gabriel Lúggio
UKA de Valle Comba Canales
VIDA EN MARTE de José Manuel Carrasco
YERBABUENA d’Estefanía Cortés
ZURDA de Florencia Reolón Yarza

El PSICURT és un projecte cultural, social i de salut que permet promoure la creació artística,
la sensibilitat del públic vers la salut mental i projectar la ciutat de Tarragona com a referent
cultural. Les projeccions tindran lloc del 2 al 8 d’octubre, a l’Antiga Audiència i al Teatre del
Serrallo de Tarragona. L’entada al festival és gratuïta.
El festival compta amb diferents modalitats de participació:
Secció OFICIAL, on participen autors d’arreu de l’estat espanyol amb obres de Ficció i
temàtica relacionada amb la salut mental. Durada màxima de 20 minuts.
Secció EDUCURT, on participen estudiants d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Cicles Formatius treballant temes socials que es puguin relacionar amb la salut mental i
l’equilibri emocional ja sigui des de l’àmbit de la salut, educatiu, social, familiar, etc. Durada
màxima de 25 minuts.
Secció EDUCURT EXPRÉS, destinada a estudiants d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat. Durada màxima de 5 minuts. El concurs EDUCURT
EXPRES es realitzarà a Tarragona durant el cap de setmana del Festival, fent servir un
element i unes localitzacions proposades per l’organització, en el moment del inici del
Concurs.

Properament es donaran a conèixer els participants a les seccions EDUCURT i EDUCURT
EXPRÉS del festival PSICURT.
Els horaris de les projeccions es podran consultar properament a la pàgina web
http://psicurt.com/.
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