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Chimborazo
Keila Cepeda, Espanya, 2021 
7’, sense diàlegs

El Baltazar és un comerciant de gel 
que, malgrat la seva edat, puja cada 
dia a la glacera del Chimborazo per 
aconseguir gel i després vendre’l. És 
l’última persona que continua amb 
aquesta àrdua tradició juntament 
amb la Candela, una simpàtica 
llama que l'acompanya.

Big box
Nuria Torreño
Espanya, 2021 
7', sense diàlegs

I si poguessis enviar els teus 
sentiments? En un món on és 
possible enviar els sentiments a 
través de missatgeria, un jove carter 
topa amb la complicada tasca de 
lliurar el paquet més gran que mai 
ha gestionat la seva empresa.

Vals & Rumba
Laura Delgado, Eduardo Rodríguez
Espanya, 2020
6’, sense diàlegs

Rumba és el petit robot aspirador 
d’un museu que mai està sol. 
L’acompanyen tots els éssers 
que viuen a les obres d'art que 
l’envolten. I entre elles, hi ha una 
estàtua molt especial…

Papirola
Fabián Molinaro, Espanya, 2022 
7’, sense diàlegs

Un agradable matí de tardor, en 
Nico, un enèrgic nen de 8 anys 
que té la capacitat de doblegar 
tots els objectes com si fossin 
de paper, arreplega alegrement 
totes les coses que li agraden de 
casa per preparar-se de cara a un 
important viatge.

Operación Frankenstein
José María Fernández de Vega
Espanya, 2022 
11', versió original en castellà

Tres germans decideixen crear el 
seu propi monstre de Frankenstein, 
a partir de la troballa a les 
escombraries d’un tros d’un maniquí… 
Però com donar vida a la teva pròpia 
creació quan només tens 7 anys i 
l’ajuda dels teus germans?

Maji
César Díaz Meléndez
Espanya, 2020 
2’ , sense diàlegs

Un viatge per recordar la 
importància de l’aigua en les 
nostres vides, animat amb sorra 
sobre vidre.

Què li passa al cel?
Irene Iborra
Espanya, 2022 
10’, sense diàlegs

El sol s’alça content a l’horitzó. Un 
paisatge preciós i harmoniós l’acull. 
La humanitat també es desperta i 
comença a fer de les seves: talen 
boscos, construeixen sense fi  i 
contaminen l'aire sense complexos.

Elsa
Albert Carbó
Espanya, 2021 
12', versió original en català

L’Elsa és una nena de 6 anys que, 
com qualsevol persona de la seva 
edat, vol viure feliç i lliure. Sap 
que és diferent de la majoria, però 
malgrat la seva curta edat té les 
coses clares: sap que és una nena i 
que és la reina de la seva vida.
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Per a després del cinema...
Big box ens planteja un món on també és possible enviar com ens sentim! 

Imagina per un moment que ets el repartidor protagonista d'aquesta 

història i avui és el teu primer dia de feina...

Sabies que...?
Basat en fets reals
El Chimborazo és un volcà inactiu 

situat a la serralada dels Andes 

equatorians. Una antiga tradició de 

les comunitats properes a aquest 

volcà era la de portar gel dels 

glaciars de la muntanya perquè els habitants 

del poble poguessin preparar-se les seves 

begudes. Les persones encarregades de 

portar aquest gel s'anomenaven «els gelers

del Chimborazo». Baltazar Ushca, l'home de 78 

anys que ha inspirat aquest curtmetratge d'animació 

i el documental El último hielero  (2012), és l'única persona 

que encara exerceix l'ofi ci. L'any 2017 va rebre el títol Doctor 

Honoris Causa per la seva dedicació al llarg de tota la seva vida.

Basat en un llibre
Operación Frankenstein està basat 

en el llibre homònim del 2015. El 

seu autor és Fermín Solís, dibuixant 

de còmics i il·lustrador extremeny. 

El conte explica el mateix que el 

curtmetratge, només que en comptes 

de Víctor, Hugo i Sara, els tres germans 

es diuen Boris, Víctor i Elsa!

El medi ambient
Chimborazo, Què li passa al cel?

i Maji són tres curtmetratges 

amb un rerefons en comú: 

la necessitat de respectar el 

medi ambient. En totes tres 

històries veiem com, d'una manera o altra, les accions 

humanes impacten negativament l'entorn, provocant 

contaminació i deteriorant els cultius i la qualitat de 

l'aigua i l'aire. Afortunadament, en alguns casos, es 

comencen a prendre mesures per restablir l'equilibri 

natural i la salut del planeta. Perquè encara podem 

habitar la Terra de forma responsable i sostenible. Què 

feu tu i la teva família en el vostre dia a dia per cuidar 

del medi ambient? Què creus que podrieu millorar?

Irene Iborra
La directora, 
guionista i 
animadora de 
stop motion, 

Irene Iborra, ha vingut a presentar-nos 

el seu nou curtmetratge: Què li passa al 

cel? No et perdis tots els detalls sobre 

com ha donat vida al Sol, la Lluna i tots els 

personatges de la seva història!

La teva missió és preparar els paquets que acaben d'arribar:

• Has d'esbrinar el sentiment que conté cadascun d'ells i...

• pintar-lo amb un dels colors que et proposem, al teu criteri!

IL·LUSIÓIL·LUSIÓ
RÀBIARÀBIA
CALMACALMA
ESPERANÇAESPERANÇA

TENDRESATENDRESA

RosaRosa
VerdVerd
GrocGroc
VermellVermell
BlauBlau

Ara imagina que 
vols enviar un 

sentiment a algú! 
Quin sentiment 
seria? De quin 

color pintaries la 
caixa? I a qui li 

enviaries?


