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10 anys de PROTESTA
El Festival Protesta fa deu anys! L’any 2013, un tossut grup
de persones vam iniciar el repte d’instaurar un festival de cinema de crítica social a la ciutat dels sants. Crèiem fermament
—i ho seguim creient— en donar veu a cineastes d’arreu del
món per apropar les seves denúncies i, alhora, creuar-les amb
les lluites locals. En aquests 10 anys, més de 300 pel·lícules
han passat pel Protesta, de les quals 74 han estat llargmetratges i 233 curtmetratges. També hem tingut un centenar d’activitats paral·leles com xerrades, conferències, exposicions,
etc. Durant aquests anys, unes 30.000 persones han passat
pel festival. Estem contentes del trajecte que hem recorregut i ho volem celebrar! Del 14 al 22 d’octubre repassarem
el que ha sigut el Protesta des dels seus inicis. Dedicarem
una sessió a cada una de les edicions del festival, recuperant
temàtiques com Pobles en lluita, Desobediència civil, Dones
rebels, Art transformador o Eufòria de gènere. Seran 17 llargmetratges, dels quals 6 són estrenes a Catalunya i, d’aquestes, 3 ho són a l’Estat Espanyol. Cal destacar que, com en els
últims anys, hem vetllat per la paritat en la direcció dels films.
En aquesta edició, no hi trobareu l’habitual concurs de curt-
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metratges. Però, en el seu lloc, hem organitzat tres maratons
on passarem els treballs guanyadors de totes les edicions. A
més, com que creiem que el riure ha d’acompanyar la revolució, també us hem preparat una marató de curts d’humor. Les
activitats paral·leles no hi poden faltar. Conversarem sobre el
rol de les dones al cinema o la relació existent entre cultura
i activisme. Farem, també, un recorregut humorístic per Vic
que, conduït per Galdric Plana, ens aproparà als espais que
han col·laborat en els deu anys del festival. Per acabar, us
convidem a la festa d’aniversari que celebrarem el dia 22. Ens
hi acompanyaran artistes i còmplices que ens han acompanyat en algun moment de la història del Protesta o que ho volen
celebrar amb nosaltres. Aquest any de celebració, el Protesta també ha escampat la boira i ha programat sessions
a quatre poblacions catalanes: Barcelona, Girona, Berga
i Navarcles. Aquesta ha estat la prèvia d’un festival que esperem que desperti consciències en la que serà l’edició més
festiva del Protesta. Amb tot, la desena edició del festival serà
un homenatge a tots els anys de feina, al públic que li ha donat sentit, a totes les persones que ens heu acompanyat en
aquest camí, a tots els treballs premiats... Comptem amb vosaltres per celebrar-ho plegades. Us hi sumeu?
Gràcies i felicitats a totes!

Festa 10 anys

#Protesta10anys

Dissabte 22 d’oct. / De 19.00 a 00.00 h
Centre Cívic Joan Triadú /
Activitat gratuïta i servei de bar

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABORACIONS:

Inauguració

10 anys no es fan cada dia, per això volem posar el punt i
final a l’edició d’aquest any amb una gran festa i convidats
d’excepció. Comptarem amb la complicitat d’artistes com
Lu Rois, Carla Collado, Joan Colomo, Adriana Bertran,
Godai Garcia i moltes sorpreses que segur no us voleu
perdre. Ah!, i apunteu: concert final de La Ludwig Band.

Divendres 14 d’oct. / 20.00 h / L’Atlàntida / 8€

MITJANS COL·LABORADORS:

El Protesta aixeca el teló amb una inauguració de luxe.
Per començar: humor amb el monòleg de Pol Mallafré sobre
cinema i activisme. Seguidament, l’estrena a l’Estat de la
pel·lícula Annie Colère, una ficció que vol homenatjar les
dones que van lluitar pel dret a un avortament legal i segur
a la França dels anys 70. Una història que ens posa en alerta
recordant-nos que els drets dels que gaudim avui no son
una casualitat, sinó que han estat guanyats. Ara nosaltres
no els podem donar per garantits i ens toca defensar-los.

La Ludwig Band

DV.14

MATÍ

10.00 h
Marató de curts:
MILLOR FICCIÓ
Espai ETC / Gratuïta
12.00 h. Conversa:
CINEMA
I GÈNERE:
DE LA MIRADA
A L’ACCIÓ
Centre Cívic Joan
Triadú / Gratuïta

TARDA
VESPRE
NIT

DS.15

18.00 h
ROBIN BANK
* Desobediència
Civil
Espai ETC / 5€

20.00 h
Inauguració
ANNIE COLÈRE
L’Atlàntida
de Vic / 8€

* Les pel·lícules
d’aquesta edició
s’emmarquen
en una de les
temàtiques
que ha tractat
el Protesta en
aquests 10 anys.

Llargmetratge
Activitat paral·lela
Marató de curts
Protesta a les aules

20.30 h
WANDERING
* Pobles en Lluita
Espai ETC / 5€

DG.16

DL.17

DT.18

DC.19

12.00 h. Vermut:
CULTURA
I REVOLUCIÓ
Fàbrica
dels Somnis /
Gratuïta

10.00 h
GIRL GANG
Protesta
a les Aules
Espai ETC
(Per a centres
educatius i
públic general
5€)

10.00 h
GIRL GANG
Protesta
a les Aules
Espai ETC
(Per a centres
educatius)

10.00 h
GIRL GANG
Protesta
a les Aules
Espai ETC
(Per a centres
educatius)

17.00 h
CALAMITY
Xic Protesta
* Dones Rebels
Espai ETC / 3€

17.00 h
Marató de
curts:
MILLOR
DOCUMENTAL
Casino de Vic /
Gratuïta

17.00 h
Marató de
curts:
PREMI
DEL PÚBLIC
Casino de Vic /
Gratuïta

20.30 h
BE MY VOICE
* Dones Rebels
Espai ETC / 5€

20.30 h
STOP
FILMING US
* Art Reivindicatiu
Espai ETC / 5€

20.00 h
FLEE
Espai ETC / 5€

22.30 h
MARATÓ
DE CURTS
D’HUMOR
Espai ETC /
Gratuïta

DJ.20

DV.21

12.00 h
RUTA
PROTESTA
Inici a Plaça
del Paradís /
Gratuïta

19.00 h
KOBANE,
AIXECAR-SE
Espai ETC /
Gratuïta

20.00 h
ASCENSION
* Noves
Tecnologies
Espai ETC / 5€

22.00 h
THE GIG IS UP
* Noves
Tecnologies
Espai ETC / 5€

DS.22

20.30 h
NEL MIO NOME
* Eufòria
de Gènere
Espai ETC / 5€

19.00 h
FESTA
10 ANYS
Centre Cívic
Joan Triadú /
Gratuïta

20.00 h
UTAMA
* Privilegis
Espai ETC / 5€

22.00 h
TORI ET
LOKITA
* Privilegis
Espai ETC / 5€

festivalprotesta.cat
Escampa la boira
Barcelona — Dj. 29 set. / 19.30 h / LIFE OF IVANNA / Cinema Zumzeig / 5€
Girona — Dv. 30 set. / 21.00 h / LA MIF / Cinema Truffaut / 6€
Berga — Ds. 1 oct. / 19.00 h / SYSTÈME K / Konvent Puntzero / 5€
Navarcles — Dg. 2 oct. / 20.00 h / SMALL, SLOW, BUT STEADY / Auditori Agustí Soler i Mas / 6€

L’Atlàntida
Espai ETC
Centre Cívic Joan Triadú
Fàbrica dels Somnis
Casino de Vic

C. de Francesc Maria Masferrer, 4
Passeig de la Generalitat, 46
C. de l’Arquebisbe Alemany, 5
C. Isidre Blanc i Molist, 1
C. de Jacint Verdaguer, 5

