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El Festival Protesta va celebrar la seva setena edició a Vic del 18 al 26 d’octubre del
2019. Donant així continuïtat al projecte que segueix amb la voluntat de transformar la
societat a través del cinema. Creiem que el cinema pot ser un vehicle per posar llum
sobre realitats ocultes i donar volum a veus silenciades. També és un mitjà que apel·la
les emocions de manera directa, el cinema fa sentir, i considerem que el que massa
sovint li manca a la societat és, precisament, sentir més. Pensem que un altre món és
possible, i des del Protesta, un festival de cinema activista, transformador i feminista,
volem contribuir a fer-lo millor impulsant el canvi social.
Així doncs, el Festival va tornar a generar un espai per la projecció, divulgació i difusió
de cinema de crítica social amb una àmplia programació de llargmetratges,
curtmetratges i activitats paral·leles. En 9 dies es van proposar 22 sessions que van
combinar activitats diverses i que van incloure la projecció de 43 treballs audiovisuals de
crítica social, 14 llargmetratges i 29 curtmetratges. La programació de llargmetratges va
seguir sent paritària, fent del Festival Protesta un dels primers en dissenyar una
programació que fomenti la paritat en un món, el del cinema, on aquesta brilla per la
seva absència. En aquesta setena edició es van projectar 8 llargmetratges dirigits per
dones i 6 per homes.

Memòria Festival Protesta 2019

4

La temàtica que va impregnar la programació del 2019 va ser l’Eufòria de Gènere. En
les diferents activitats paral·leles i algunes de les projeccions es van anar posant sobre
la taula diversos aspectes al voltant del gènere, vam exposar preguntes sobre identitat
de gènere, estereotips, maternitat, educació no sexista o noves masculinitats entre
d’altres, i totes elles van generar molt d’interès entre el públic que més que mai es va
apropar a les propostes del festival.
L’any 2019 es van presentar al concurs de curtmetratges 363 treballs procedents de 54
països diferents, entre els quals destaquen Espanya amb 115 propostes i Catalunya
amb 32. Però també destaquen 41 propostes procedents de l’Iran, 19 de Rússia i 11 de
Brasil. Van arribar, també, propostes d’Iraq, Síria, Birmània, Kazakhstan i Kyrgyzstan.
De totes aquestes, la majoria eren de ficció i 100 estaven dirigides per dones.
Abans de l’inici del Festival es van organitzar dues sessions prèvies per donar-lo a
conèixer més enllà de Vic. Una va ser a Manresa el dia 6 d’octubre a l’Auditori Plana de
l’Om i en col·laboració amb el Cineclub Manresa, on es va projectar la pel·lícula Female
Pleasure (Barbara Miller, 2018, Suïssa). El dia 16 d’octubre es va estrenar la pel·lícula
America (Claus Drexel, 2018, França), en una sessió del Festival Protesta a la Sala
Zumzeig de Barcelona. Després dels dies del festival, el 29 de novembre, es va
projectar el llargmetratges Rafiki (Wanuri Kahiu, 2018, Kènia) a la sala Truffaut de
Girona, en una activitat organitzada en col·laboració amb la Fundació Ser.Gi, i que va
significar l’última activitat en aquesta edició del Protesta.
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1.1 LA TEMÀTICA
En l’edició del 2019, el Festival Protesta, s’ha volgut tornar a convertir en un espai per la
reflexió, per poder parar i pensar. La setena edició del festival va portar per títol Eufòria
de gènere. Es va voler abordar el tema del gènere des de la convicció d’estar vivint uns
temps de canvi, en molts sentits, de canvi profund. Un dels aspectes d’aquest canvi és
el qüestionament dels rols de gènere tradicionals. L’home, la dona i el que signifiquen
estan en qüestió. Sembla que s’ha obert una porta per la que ha començat a entrar aire
fresc, un aire que ens permet mirar les coses d’una altra manera. Més lliure. On es van
descobrint tots els matisos que existeixen entre els dos únics models acceptats fins al
moment, la paleta de grisos va agafant color i forma, i les expressions de gènere es
reivindiquen com a diverses i fluides. Des del Protesta ens sorgien moltes preguntes al
voltant d'aquest tema i la seva importància en la configuració de qui som i com ens
relacionem, què s’espera de nosaltres com a homes o com a dones, com vivim aquesta
pressió per encaixar en la categoria que ens ha estat assignada. En aquesta edició del
Protesta es va reflexionar sobre els rols de gènere, els estereotips, la maternitat, les
noves masculinitats, la transsexualitat o l’educació no sexista, per endinsar-nos i
participar de la revolució del moment. Una revolució que ha vingut a canviar-ho tot per
una societat més feliç.
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I per tractar tots aquests temes, es va dissenyar una extensa programació de
llargmetratges i d’activitats paral·leles molt diverses. Per exemple l’activitat “El carrer
parla de gènere” amb els components de Queerdobcn, diferents joves activistes i amb
Ingrid Agur, professora del grau de gènere de la UAB, que va tenir lloc al Gravat el dia
19 d’octubre. L’endamà a la Reciclària estava previst el vermut del diumenge, amb
Ritxar Bacete, antropòleg, especialista en gènere, masculinitats i paternitat positiva,
però finalment, per una incidència personal, aquest no va poder agafar l’avió i es
buscarà un altre moment per poder fer l’activitat que havia generat molta expectació.

També vam comptar amb Elena Crespi, sexòloga i psicòloga, i Zoe Garcia, biòleg i
activista LGTBI per parlar-nos de com educar més enllà del gènere. La Maternitat també
va ser tema de debat a la sessió del Casino de Vic, on hi va haver la projecció del
llargmetratge (M)otherhood (Laura García i Inés Peris, 2018, Espanya) i el posterior
col·loqui amb les directores on es va desgranar la idea de que ser mare és només una
opció. L’artista i il·lustradora Olga Capdevila va revisar els estereotips de gènere a l’acte
de La Nyàmera del dijous 24, mentre el divendres 25, al Fòrum de Debats, Judith
Juanhuix, doctora en física, investigadora científica al Sincrotró Alba, mare i activista
trans i Àlex Bixquert, biòleg, home trans i president de l’associació LGTBI de Terrassa,
van protagonitzar una conversa sobre el fet trans.
L’Espai del Seminari de Vic, va acollir des del dia 15 d’octubre fins al 15 de novembre
una exposició sobre Alice Guy i les cineastes que s’han inspirat en ella. L’exposició ha
estat cedida al Festival Protesta per part del Cineclub d’Alcalá de Henares. Amb
aquesta mostra es fa un homenatge a aquesta pionera del món audiovisual que va
quedar oblidada injustament pel fet de ser dona.
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Dins la programació de llargmetratges, treballs com Female Pleasure (Barbara Miller,
2018, Suïssa), Cold Sweat (Soheil Beiraghi, 2018, Iran), La revolta dels contes (Jakob
Schuh, Jan Lauchauer i Bin-Han To, 2016, Anglaterra), Boys don’t cry (Kimberly
Peirce, 1999, EUA), (M)otherhood (Laura García Andreu i Inés Peris Mestre, 2018,
Espanya), Me Llamo Violeta (David Fernández de Castro i Marc Parramon, 2019,
Catalunya) o Rafiki (Wanuri Kahiu, 2018, Kènia), han contribuït també al debat sobre
gènere que s’ha volgut alimentar en aquesta edició del Festival Protesta.

1.2 RETROSPECTIVA DEL FESTIVAL
El vincle entre cinema i societat és estret, i com en totes les arts, el cinema és sovint un
reflex de la realitat a través de la mirada de l’artista. Aquesta idea és la que va impulsar
el naixement del Festival Protesta l’any 2013.

En la seva primera edició, el Festival Protesta va tenir lloc durant un dia. El primer
Protesta va generar unes sensacions molt positives i hi va haver una molt bona acollida
del públic que va participar entusiàsticament en aquella jornada. L’ETC (Espai de Teatre
i Cinema) es va omplir, 300 persones van atendre la jornada, on es projectaven els 10
curtmetratges finalistes i s’entregaven els premis.
A la segona edició, el festival va agafar embranzida per la bona acollida del primer any i
va articular una programació al voltant del tema de la Desobediència Civil amb activitats
durant tota una setmana en diversos espais de la ciutat de Vic. El fet de vertebrar el
festival al voltant d’una temàtica concreta va donar coherència a una programació
formada per xerrades, concerts, conferències i taules rodones a més del passi de
curtmetratges a concurs i llargmetratges.
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En l’edició del 2015 es va repetir la fórmula exitosa de l’any anterior, aquest cop el tema
va ser Pobles en Lluita, i es van tractar específicament els conflictes del Tibet, pobles
indígenes de l’Amèrica Llatina, Palestina o Síria, entre d’altres. La participació va anar
en augment en cada edició tant pel que fa als curtmetratges a concurs com en
l’afluència de públic als diversos actes. Més de 1.400 persones van atendre l’edició del
2015, mentre que en l’edició de l’any passat, amb 11 dies de festival i les Dones Rebels
com a temàtica, van arribar a ser 2.000.
Durant les primeres edicions, des de l’organització s’ha percebut un augment de
l’interès d’un públic molt ampli pel tipus de pel·lícules que el Protesta proposa, i alhora
s’ha constatat la dificultat que aquest tipus de cinema té per entrar al circuit comercial. A
l’edició del 2017 es van consolidar les dates i la programació i es va continuar amb la
clara aposta d’ampliar el nombre de llargmetratges projectats, que van passar de 6
pel·lícules projectades el 2016, a 11 pel·lícules al 2017. Unes 1.700 persones van
assistir a alguna de les activitats del festival i es va considerar del tot satisfactori, tenint
en compte les circumstàncies socio-polítiques que van envoltar l’esdeveniment, com la
declaració d’independència del 27 d’octubre o l’aplicació de l’article 155.
En l’edició anterior, la programació es va ampliar fins a 15 llargmetratges, oferint per
primera vegada una selecció paritària, i més de 2.000 persones van participar en les
activitats i projeccions organitzades.
Finalment arriba la setena edició, aquest 2019 hem mantingut el Festival en les dates al
voltant de finals d’octubre com els darrers anys, en les que han tornat a passar coses
excepcionals, en aquest cas va ser la publicació de la sentència del Procés, que va
suposar mobilitzacions diverses i una vaga que ens van fer canviar la programació per
fer-la compatible amb tot el que anava succeint, cosa que ja ens ha passat en altres
edicions i cada vegada fem amb més agilitat.

Tot i això, ha estat l’any en que hem tingut millor resposta del públic, gairebé 5.000
persones han passat per les activitats i projeccions que ha ofert el festival, a Vic i altres
poblacions catalanes. La temàtica aquest any ha generat molt d’interès, i ha aconseguit
apropar al festival a persones que han vingut per primera vegada.

1.3 NOVETATS 2019
Aquesta edició del Festival Protesta 2019, hem reforçat l’oferta d’activitats pel cap de
setmana, amb l’objectiu d’encadenar programació de manera que algú que vingui de
fora de Vic pel Festival pugui tenir una programació de pràcticament tot el dia i
d’aquesta manera els hi surti a compte venir a passar el dissabte o el diumenge al
Protesta. amb aquesta intenció hem ampliat l’oferta d’activitats matinals, amb el format
vermut col·loqui i també amb les sessions de projecció contínua gratuïta de la selecció
oficial de curtmetratges i la selecció fora de concurs. També hem programat sessions a
primera hora de la tarda per xics i també per adults, i hem continuat amb les projeccions
a la tarda i al vespre al cinema Vigatà.
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Com a novetat també destacar la voluntat de potenciar el debat i el cinefòrum després
de les projeccions, amb aquest objectiu, hem habilitat espais al hall del Cinema Vigatà
on es pot seure i xerrar després del visionat de les pel·lícules mentre es pren alguna
cosa, l’hem anomenat el Safareig del Protesta, i ja hi ha passat molta gent l’any de la
seva estrena! Creiem que aquests espais també ens ajuden a generar vincle entre les
persones que envolten el Festival i li donen sentit i els membres de la organització, i
d’aquesta manera s’enriqueix l’experiència de totes.

El Protesta ha seguit col·laborant amb multitud d’entitats i organitzacions amb les que
sumem per construir el projecte, aquesta edició hem encetat una nova col·laboració
amb la Fundació Ser.Gi, amb la que hem organitzat dues activitats dirigides a joves de
Girona i província, una d’elles ha estat on line i l’altra una sessió de llargmetratge i
cinefòrum al cinema Truffaut de la capital de província les dues durant el mes de
novembre del 2019. De ben segur que, com les altres, aquesta col·laboració tindrà
continuïtat en les properes edicions.
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1.4 EL FESTIVAL PROTESTA FORA DE VIC
Com cada any, per fer difusió del festival i per fer xarxa amb altres entitats del territori,
aquest any s’han organitzat quatre sessions prèvies a la celebració del festival. El
Protesta va participar en dos cicles de cinema a la fresca a Tona i Manlleu al mes de
juliol, on es van projectar una selecció de curtmetratges que han passat pel festival en
les darreres edicions. D’altra banda, i en dates més properes a l’esdeveniment, es va
organitzar una sessió a Manresa amb el Cineclub, projectant el llargmetratge
documental Female Pleasure. Després, al cinema Zumzeig de Barcelona, el dia 16
d’octubre, es va estrenar Amèrica i es va fer un espectacle musical a càrrec de Gerard
Segura del grup Pèsol Feréstec i la poetessa Maria Cabrera.
Enguany, per primera vegada, el Protesta amb la col·laboració de la Fundació Ser.Gi ha
fet una sessió a Girona. Va ser el dia 29 de novembre, en el marc del Cicle Sinergies,
es va projectar la pel·lícula Rafiki i es va fer un col·loqui amb l’associació ACATHI, que
treballa amb el col·lectiu LGTBIQ+ de persones migrades i refugiades.
Les sessions que s’han programat fora de Vic han estat:

-

12 de Juliol de 2019: A Tona, i en col·laboració amb l’entitat Tona D’idees,
projecció d’una selecció de curtmetratges premiats en diferents edicions del
Festival.

-

22 de Juliol del 2019: A Manlleu en col·laboració amb el Grup de Defensa del
Ter i l’Embarcador del Ter, i dins del Cicle Llunes del Ter, es va fer una sessió
on es va projectar una selecció de curtmetratges premiats en diverses edicions
del Festival.

-

6 d’octubre del 2019: a Manresa el dia 6 d’octubre a l’Auditori Plana de l’Om i en
col·laboració amb el Cineclub Manresa, es va projectar la pel·lícula Female
Pleasure (Barbara Miller, 2018, Suïssa)

-

16 d’octubre del 2019: es va estrenar la pel·lícula America (Claus Drexel, 2018,
França), en una sessió del Festival Protesta a la Sala Zumzeig de Barcelona.

-

14 de novembre del 2019: Sessió de visionat de curtmetratges On-line com a
part de la programació de les jornades Siner[GI]es: Expressions de gènere a la
nostra societat i en les diverses cultures. Activitat organitzada en col·laboració
amb la Fundació Ser.Gi de Girona

-

29 de novembre del 2019: Projecció del llargmetratge Rafiki (Wanuri Kahiu,
2018, Kènia) a la sala Truffaut de Girona, aquesta activitat també organitzada en
col·laboració amb la Fundació Ser.Gi, i que va significar l’última activitat en
aquesta edició del Protesta.
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1.5 EL PÚBLIC
El Festival Protesta està pensat perquè hi participi tot tipus de públic. Hi assisteixen
persones de totes les edats, interessades en el camp audiovisual i sensibilitzades en
aspectes socials, que conformen un públic molt divers. És per aquest motiu que el
festival és itinerant en diversos espais de la ciutat, tots ells amb el seu perfil de públic
definit. Des d’infants d’entre 4 i 12 anys que participen al Xic Protesta fins a gent gran,
que assisteix al festival atreta per la temàtica o pel contingut de les xerrades o
pel·lícules.

A l’edició del 2019, prop de 5.000 persones han participat en algun dels actes
organitzats dins del marc del Festival Protesta. D’aquests, més de 2.000 han vingut a
veure les projeccions de llargmetratges i les sessions dedicades a la projecció
consecutiva dels curtmetratges seleccionats tant pel què fa a la selecció competitiva
com a la no competitiva. Això fa que l’organització valori positivament aquest fet i aposti
per projectar cada vegada més llargmetratges dins del Festival.
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Ja comença a ser tradició del Festival Protesta que la sessió amb més públic sigui la del
diumenge del Xic Protesta. Aquest any s’ha tornat a omplir el cinema Vigatà per veure la
pel·lícula “La revolta dels Contes” i a participar de l’activitat per trencar estereotips
sexistes anomenada “Contes xocants de sirenes i elefants” amb Gerard Garcés.

1.6 ENTITATS PATROCINADORES I COL·LABORADORES
El Festival Protesta és possible, en gran part, gràcies a la participació econòmica i en
espècies de la Diputació de Barcelona, La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Vic, la Institució Puig-Porret, Catalunya Film Festivals i el Consell Local per la
Cooperació de Vic. Entre les entitats col·laboradores hi ha la Fundació Ser.Gi.el
Cineclub Vic, Montferrer, el consorci per la Normalització Lingüística, la Universitat de
Vic, el Seminari de Vic, Cineclub Manresa i Tona d’idees.
Un altre any el festival ha comptat amb la implicació dels espais Protesta, en aquesta
edició hi ha hagut espais que repetien com l’experiència com la Nyàmera, el Seminari
de Vic, La Muntanya de Llibres, El Casino de Vic, La Nyàmera, el Fòrum de Debats,
l’ACVic Centre d’arts Contemporànies o la Universitat de Vic. També s’ha estrenat El
Gravat i el cinema Truffaut de Girona.
Òmnium Cultural
Els mitjans col·laboradors que han donat suport al festival i n’han fet difusió al 2019 són:
TresC, iCat, el 9 Nou, La Directa, Setembre, Sapiens i Nació Digital.
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1.7 PRESSUPOST
En aquesta setena edició del Festival Protesta, hem comptat amb un pressupost molt
similar al de l’any passat. D’aquesta manera hem pogut mantenir la majoria de partides
per poder donar continuïtat al format de les darreres edicions amb les tres vessants del
festival: el concurs de curtmetratges, la mostra de llargmetratges i les activitats
paral·leles. El pressupost total ha estat de 25.760€
Ingressos

1.210,00 €
2.800,00 €

5.150,00 €
ICEC
Diputació de Barcelona

3.500,00 €

Ajuntament de Vic
Institució Puig-Porret
5.600,00 €

2.500,00 €

Taquillatge i Merchandising
Catalunya film Festival
Consell de Cooperació Local de Vic

5.000,00 €

Despeses

1.622,00 €
4.900,00 €

2.500,00 €

Estructura
Programació cinema
Comuniació i promoció

3.470,00 €

Activitats paral·leles
Lloguer espais
5.265,00 €

Premis
Gestió

2.918,00 €
3.595,00 €
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2.1 PREMIS
EL TROFEU
El trofeu del Festival Protesta és obra de l’escultor forjador Enric Pla Montferrer, un dels
artistes de forja més reconeguts a casa nostra. A part de les moltíssimes obres d’art que
realitza, és un dels responsables de la forja de la Sagrada Família. El trofeu és de ferro
forjat, fet a mà i pesa 7 Kg.
https://youtu.be/_Dn0hk9feC8
Premi del jurat al millor curtmetratge documental: 1.000 € + trofeu
Premi del jurat al millor curtmetratge de ficció: 1.000 € + trofeu
Opció de la gent: 500 € + trofeu
Mencions especials: Sense premi en metàl·lic.
El 25% del premi en metàl·lic de cada finalista haurà de ser donat a una associació o
entitat sense ànim de lucre que escollirà el guanyador.
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2.2 JURAT

JORDI CUIXART, President d’Òmnium Cultural
ELENA SUBIRATS, Relacions Institucionals, Màrqueting & Fundrising Docs Barcelona
ESTEL SOLÉ, Actriu i Escriptora
BRIGITTE VASALLO, Escriptora i Activista
CARLES FURRIOLS, President de la Fundació Dr. Trueta
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2.3 SELECCIÓ OFICIAL 2019

WHO IS EUROPE?
Ian McDonald
Documental
Regne Unit / 2019 / 29’
Rodat a Alemanya, Espanya, Hongria i
Sèrbia, aquest documental qüestiona què
és Europa, qui “pertany” i quina és la
transcendència del passat per al present i
el futur d’Europa.
ARTHUR RAMBO
Guillaume Levil
Ficció
França / 2018 / 18’
Alain viu a l’illa de la Reunió. Per guanyar
uns quants cèntims, recita poemes
d’Arthur Rimbaud als conductors. Un dia,
és convidada a l’aniversari de Guillaume,
al centre de la ciutat.
EXODUS
Oliver Stiller
Documental
Alemanya / 2019 / 20’
A l’octubre de 2018, 7.000 persones
d’Amèrica Central van fugir dels seus
països direcció als EUA. L’èxode
presenta la gent de la primera caravana
que va partir en aquest perillós viatge.
SONRISA
Oscar Andrés
Ficció
Espanya / 2018 / 13’
El que comença com una conversa
amable entre una escriptora i un runner
va derivant en una situació tensa per
l’actitud d’un noi, que no accepta el rebuig
a unes insinuacions fora de lloc.
WINTER IN EUROPE
Polo Menárguez
Documental
Espanya / 2018 / 29’
A Belgrad, en una antiga estació de tren
abandonada, viuen centenars de migrants
afganesos a temperatures sota zero
mentre esperen creuar la frontera amb
Hongria i arribar a Europa.
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LET’S GO TO ANTARCTICA!
Gonzaga Manso
Ficció
Espanya / 2018 / 5’
Carles és un ésser humà; ara mateix està
a l’Antàrtida de vacances. Als pingüins,
que no tenen càmeres fotogràfiques, els
serà molt complicat recordar a Carles.
TIERRA MOJADA
Juan Sebastián Mesa
Ficció
Colòmbia / 2017 / 17’
L’Òscar viu amb els seus avis en una
casa de camp, enmig d’un gran projecte
hidroelèctric. És l’últim dia de termini per
desallotjar casa seva i els seus avis
prefereixen acabar-hi sota.
TAHRIB
Gerard Vidal-Cortés
Ficció
Catalunya / 2018 / 11’
Un jove marroquí ha de transportar un
grup d’immigrants il·legals en una
embarcació a través de l’estret de
Gibraltar.
MAKUN (NO LLORES) - DIBUJOS EN
UN C.I.E.
Emilio Martí López
Documental
Espanya / 2019 / 30’
Havent pogut documentar milers de
dibuixos a les parets d’un C.I.E., Makun
narra diverses històries de somnis (una
vida millor) i malsons (viatges perillosos i i
C.I.E.s a Europa).
LESBOFÒBIA. UN DOCUMENTAL I
DEU RESPOSTES ♀
Inés Tarradellas
Documental
Catalunya / 2019/ 30’
Perquè passa i estem fartes. Deu
testimonis per a visibilitzar, denunciar,
analitzar els problemes de fons i donar
respostes i estratègies per acabar amb la
lesbofòbia i altres violències.
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2.4 SELECCIÓ FORA DE CONCURS
LIKE AND FOLLOW (2’)
Tobias Schlage and Brent Forrest
Ficció / Japó / 2019
Quan un nen comença a passar temps al
món real, li correspon al seu telèfon
intel·ligent tornar a atreure la seva atenció
al lloc on pertany.
ALEPPO: THE SILENCE OF THE WAR
(30’)
Amir Osanlou
Documental / Iran i Síria / 2018
El silenci dels anys de la guerra. Un silenci
que no significa pau ni el significat de la
guerra.

PRISONER OF SOCIETY (15’)
Rati Tsiteladze
Documental / Georgia / 2018
Què significa ser un desconegut a casa
teva i al teu país?
LAATASH (14’) ♀
Elena Molina
Documental / Catalunya /2019
Les dones sahrauís s’enfronten cada dia a
la set de la Hamada, a la maledicció del
desert.
LES ENFANTS DU RIVAGE (19’) ♀
Nanni Amelia
Ficció / Bèlgica / 2018
La preocupació més gran de l’Aiché: ser
arrestada per no tenir permís de
residència. La principal preocupació de
l’Hugo: no poder veure un partit de futbol.
Dos mons que xoquen.
THE LAST EAGLE (8’)
Reza Golchin
Ficció / Iran / 2019
Fer un restaurant al bosc comporta canvis
a l’ecosistema. Les àguiles abandonen la
caça i arriben a terra per alimentar-se dels
residus del restaurant.
ATARRAYA (15’)
Esteban García Garzón
Ficció / Colòmbia / 2018
Maryuri i Willy són dos joves del barri
Mandela a Cartagena. Tots dos busquen
escapar de la seva pobresa.
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EMARRI (12’)
Ander Iriarte
Documental / Espanya / 2018
Amb aquest esport, un grup de dones,
s’ha construït tota una forma de vida.
CHICA SERIA Y RESPONSABLE (15’)
David Macián
Documental / Espanya / 2019
A Espanya hi ha aproximadament 630.000
persones que treballen com a
treballadores de la llar. Algunes han
decidit ajuntar-se per reclamar els seus
drets.
FAIT MAIN (29’)
Fede Canal
Documental / Espanya /2018
Un documental que narra la situació de les
dones amb discapacitat funcional al sud
del Senegal.
LA DOCTRINA DE LAS PELOTAS
ASESINAS (4’)
Javier Ojeda Arancibia y Ales Payá
Ficció / Catalunya / 2019
Un grup d’agents de les unitats antiavalots
de la Policia Nacional desenvolupen una
pràctica que suposarà un abans i un
després en la seva carrera policial.
SRA. PEPITA, NO ROBAR (18’) ♀
Vanessa del Campo
Ficció / Espanya / 2018
La Pepita té 89 anys i viu sola al seu petit
pis de Barcelona. Allà veu la vida passar.
BUBISHER: ARTE Y LUCHA (27’)
Itoitz Guerrero Barbarin
Documental / Argèlia / 2019
L’art i la cultura com a lluita contra la
injustícia i l’oblit. El poble sahrauí, amb
processos creatius, reclama el seu dret a
la terra pròpia de la qual va ser expulsat.
DYING FOR EUROPE (17’)
Nikos Pilos
Documental / Grècia / 2017
El flux migratori més gran registrat a la
història des de la Segona Guerra Mundial
es revela a través de fragments d’històries
personals.
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DIOM (30’) ♀
Lucía Andujar
Documental / Catalunya / 2018
A Barcelona, un grup de manteres i
manters s’aventura a posar en marxa un
negoci de venda ambulant impulsat per
l’ajuntament de la ciutat.
DETRÁS DE LOS HILOS (20’) ♀
Lucía Valverde
Documental / Espanya / 2019
Retrat de les brodadores del projecte
artístic “Entre Fils, Ales i Pinzells” de la
pintora Yudit Vidal Faife.

16 DE DECEMBRO (15’)
Álbaro Gago
Ficció / Espanya /2019
Lucía va a recollir el seu germà sota els
llums d’una ciutat que creu que coneix.
ARMONÍAS PARA DESPUÉS DE LA
GUERRA (27’)
Pablo Tosco y Migue Roth
Documental / Espanya i Síria / 2019
Sobre el Kurdistan sirià, músics, poetes,
professors i desenes de nois tornen a
tocar instruments que -almenys per una
estona- reemplacen els sorolls punyents
de la violència.

2.5 GUANYADORS
MILLOR FICCIÓ:
TIERRA MOJADA
Juan Sebastián Mesa
Colòmbia / 2017 / 17’

MILLOR DOCU:
LESBOFÒBIA. UN DOCUMENTAL I DEU RESPOSTES ♀
Inés Tarradellas
Catalunya / 2019/ 30’

PREMI DEL PÚBLIC:
MAKUN (NO LLORES) - DIBUJOS EN UN C.I.E.
Emilio Martí López
Documental
Espanya / 2019 / 30’

MENCIÓ ESPECIAL DE LA ORGANITZACIÓ:
WINTER IN EUROPE
Polo Menárguez
Documental
Espanya / 2018 / 29’
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2.6 BASES DEL CONCURS DE CURTMETRATGES 2019
NORMES DEL CONCURS DE
CURTMETRATGES 2019
FESTIVAL PROTESTA
7a edició del Festival Protesta, Festival
Internacional de Curtmetratges de Crítica
Social, del 19 al 26 d’octubre de 2019.
El Festival Protesta és un festival
internacional de cinema de crítica social
que inclou els gèneres de ficció, animació
i documental. La selecció dels
curtmetratges de la Secció Oficial es basa
en criteris artístics, tècnics i d’escriptura.
NORMES GENERALS
1. Es pot presentar qualsevol
curtmetratge que no hagi estat projectat
en edicions anteriors ni a la Secció Oficial
ni a la Secció de Competició.
2. Podeu enviar qualsevol curtmetratge
nacional o internacional (ficció, animació
o documental) que es centri en la crítica
de temes socials.
3. Cada participant pot presentar més
d’un curtmetratge.

8. Els participants han de garantir que els
curtmetratges no vulneren cap dret de
propietat intel·lectual, industrial o
d’explotació.
9. Els autors dels curtmetratges
presentats al festival signen els drets
perquè el festival els mostri públicament
durant els dies del festival, incloses
presentacions anteriors i posteriors, per
tal de promocionar el festival i les obres
presentades, sempre, sense finalitat
comercial ni lucrativa. En qualsevol cas,
sempre s’informarà als autors amb
antelació.
10. L’organització es manté el dret a
publicar una vista prèvia o una peça de
màxim 30 segons de cada curtmetratge a
la Selecció oficial al lloc web i a les
xarxes socials amb el mateix propòsit.
11. Tot el material enviat passarà a
formar part de l’arxiu del festival.
12. Totes les entrades s’han d’enviar
entre el 15 de febrer i el 15 de maig de
2019, ambdues incloses.

4. Les pel·lícules es poden presentar en
qualsevol idioma. Tanmateix, els que no
estiguin en català o castellà s’han de
subtitular en algun d’aquests dos idiomes.

13. Les pel·lícules s’han de presentar en
línia, tal i com s’indica al final d’aquestes
normes. La recepció i enviament adequat
dels materials es confirmaran als
participants mitjançant correu electrònic.

5. La durada del curtmetratge no pot
superar els 30 minuts.

14. L’organització anunciarà els finalistes
el 14 de setembre de 2019.

6. Les pel·lícules no poden incloure cap
contingut que no respectin a una persona,
grup o entitat o que vulnerin els drets de
l'honor, la privadesa i la seva pròpia
imatge o qualsevol altre dret que afecti a
tercers.

15. Els autors dels curtmetratges
seleccionats per a la Selecció Oficial han
d’enviar una còpia d’alta qualitat de la
pel·lícula (requisits tècnics especificats al
final d’aquest document), dos fotogrames,
el pòster en mida A3 i un teaser per
publicar-lo a la secció. programa oficial.
Tot això s’ha d’enviar a l’adreça de correu
electrònic enviada per l’organització del
festival.

7. L’organització del Festival Protesta
declina qualsevol responsabilitat legal
respecte als curtmetratges presentats al
festival i el seu contingut.
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PROCÉS DE SELECCIÓ I JURAT

RESUM I REQUISITS TÈCNICS

L’organització del festival designarà un jurat
format per diversos professionals relacionats
amb el món de la comunicació, el cinema i
l’activisme. Després de veure tots els
curtmetratges presentats, l’organització del
festival seleccionarà les pel·lícules per a les
seccions oficials i no competitives, que es
projectaran a les diverses sales de la
Protesta.

1. Les pel·lícules s’han d’enviar en línia a
través del lloc web del Festival Protesta:
festivalprotesta.cat/inscripcions, la plataforma
click for festivals, la plataforma Festhome i la
plataforma FilmFreeway. El termini per a la
presentació és el 15 de maig de 2019. Les
inscripcions realitzades després d’aquesta
data quedaran excloses del concurs. Festival
Protesta es reserva el dret d’ampliar les
dates de participació.

El jurat visualitzarà els finalistes que arriben a
la Selecció Oficial i decidirà els premis al
millor curtmetratge de ficció i al millor
curtmetratge documental.

2. L'enviament de cada curtmetratge té un
cost de 3 €, tant a la web com a les
plataformes.

El vot per al públic que optarà a les
projeccions el decidirà el Premi per a la tria
de la gent.
L’organització del Festival atorgarà una
Menció Especial, si així ho considera.
PROJECCIONS
Del 19 al 26 d’octubre de 2019, als diversos
espais del Protesta repartits per la ciutat de
Vic.
PREMIS
Premi del jurat al millor curtmetratge
documental: 1.000 € + trofeu
Premi del jurat a millor curtmetratge de ficció:
1.000 € + trofeu
Elecció de la gent: 500 € + trofeu
Mencions especials: Sense preu en metàl·lic.
El 25% del premi en metàl·lic de cada
finalista ha de ser donat a una associació o
entitat sense ànim de lucre, que escollirà el
guanyador.

3. Les pel·lícules s’han d’enviar a través del
formulari de presentació al lloc web del
Festival Protesta, la plataforma click for
festivals, la plataforma Festhome o a la
plataforma FilmFreeway.
4. Si es selecciona una pel·lícula per a la
selecció oficial, l'organització requerirà una
còpia d'alta qualitat de la persona de
contacte especificada al formulari de
presentació.
5. L’organització es reserva el dret de
recodificar les pel·lícules originals per
adaptar-les als requisits de la projecció,
mantenint la seva qualitat en la mesura del
possible.
6. L’organització es reserva el dret a resoldre
qualsevol problema no previst en aquestes
bases. En cas de desacord sobre la
interpretació de les normes de participació
del Festival Protesta 2019, l’organització
resoldrà en el termini d’una setmana sobre
els problemes plantejats pels participants,
sent la decisió de l’organització totalment
vinculant.

Qualsevol premi es pot declarar nul si el jurat
ho decideix.
Els premis estan sotmesos als corresponents
impostos.
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CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ
Cada participant declara, garanteix i confirma
el següent a l'Associació Festival Protesta:
1. És major d’edat.
2. És responsable d’adherir-se als termes i
condicions i no farà responsable de
l’Associació Festival Protesta per
incompliment d’aquests termes.
3. El participant es compromet expressament
a complir tots els termes i condicions
d’aquest concurs, que pot ser consultat en
qualsevol moment per cada participant.
L’incompliment d’alguns dels termes pot
comportar la desqualificació del participant
del concurs.
4. S'entén que el participant, quan participa
en el concurs, accepta aquests termes i
condicions i, per tant, atorga al Festival
Protesta l'autorització per publicar el seu nom
i imatge al lloc web del festival, així com
qualsevol tipus de promoció o publicació amb
finalitats informatives i no comercials.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I
CONFORMITAT AMB LES NORMES DE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. La participació al concurs del festival
implica l’acceptació i l’autorització de la
reproducció total o parcial dels curtmetratges
guanyadors per a la promoció, la publicitat i
la retransmissió del Festival Protesta 2019.
2. Els participants autoritzen que les dades
personals proporcionades puguin ser
incorporades al fitxer “subscriptors, socis i
participants” (“subscriptors, socis i
participants”) que està registrat a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, el
responsable és el Festival Associació.
Protesta amb la finalitat de dur a terme el
festival, el certamen actual i la publicitat i
difusió del mateix. Les dades seran
gestionades amb confidencialitat i d’acord
amb el que estableix la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i la normativa que la desenvolupa.
3. Tal com s'indica, el responsable de
l'esmentat fitxer és l'Associació Festival
Protesta amb l'adreça C / Verdaguer nº 19 31 i el correu electrònic
info@festivalprotesta.cat. A l’adreça anterior,
els interessats podran exercir el dret d’accés,
oposició, rectificació i supressió de les seves
dades personals.
NORMES DE CONTROL I DE SEGURETAT
1. L’Associació Festival Protesta es reserva
el dret a prendre les mesures oportunes per
evitar qualsevol conducta que l’associació
sospiti que tingui com a finalitat o efecte
actuar en frau respecte d’aquest concurs, o
suposi un incompliment de les seves normes
o una causa de perjudici per a altres
participants. La primera conseqüència serà la
desqualificació del participant i la pèrdua de
qualsevol dret al premi que hauria obtingut.
2. Així mateix, l'Associació Festival Protesta
es reserva el dret a excloure els participants
si aporten material que conté virus o
qualsevol codi informàtic dirigit o capaç de
danyar, interferir, interceptar o violar la
seguretat de qualsevol sistema, informació o
dades.
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LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
1. L’Associació Festival Protesta no assumirà
cap responsabilitat per danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que, malgrat les
mesures de seguretat adoptades, puguin ser
causats per l’ús indegut dels serveis o
continguts per part dels usuaris o
participants, i especialment, però no
exclusivament, per a els danys i les pèrdues
que puguin derivar de la suplantació d’un
tercer per part d’un usuari.

INTERPRETACIÓ DE TERMINI I
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
La interpretació i el compliment dels presents
termes es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que resulti de la
interpretació o el compliment dels presents
termes serà sotmesa als jutjats de Vic
(Jutjats de 1ª instància de Vic).

2. L'Associació Festival Protesta denega la
responsabilitat en qualsevol cas en què el
participant no hagi sol·licitat prèviament
consentiment ni autorització per a les dades
personals de les quals fossin objecte de
tractament.
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3.1 PROGRAMACIÓ PARITÀRIA
El Festival Protesta aposta per una programació feminista on més del 50% dels films
estan dirigits per dones. El treball de recerca i selecció és més complex, a causa de la
ínfima quantitat de pel·lícules dirigides per dones. Aquestes representen només un
16% de la indústria cinematogràfica, mentre a les escoles de cinema representen
el 64% de l’alumnat. I com es diu des de l’organització, s’han vist obligades a fer una
programació paritària. Des del festival, marcadament feminista, no s’ha volgut limitar a
marcar-se dates ni a signar cap conveni per elaborar una programació igualitària en un
futur, ho fa ja. En aquesta edició s’ha pogut veure cintes de 8 directores i 6 directors.
Cinema independent
El Festival Protesta continua la seva aposta pel cinema d'autor de crítica social de
qualitat, tant per la ficció com pel documental. Obres que aporten una mirada diferent
als conflictes o que tracten temàtiques poc o gens conegudes aquí. La programació
també és descentralitzada, o sigui, pel·lícules d’arreu del món, com és el cas d'aquesta
edició, on s’han pogut veure films de 13 països de 4 continents.
Estrenes
Una altra de les característiques de la programació del festival són les estrenes. Es
treballa perquè el públic, no només hagi de desplaçar-se a Barcelona per poder assistir
a una estrena, sinó que pugui fer-ho a Vic, gaudint d’estrenes a Catalunya i també a
l’Estat. Aquesta quantitat d’estrenes li donen un important valor afegit a l’experiència de
visitar el festival. En aquesta edició hem pogut gaudir de 5 estrenes a Catalunya, de les
quals 3 també han sigut estrenes a tot l’Estat.
Documental
Pel que fa al documental, es continua la línia d’apostar per pel·lícules d’aquest gènere i
amb una gran qualitat cinematogràfica, tot i reservar-se algun dels espais al documental
periodístic. El documental està “de moda”, desperta molt d'interès, i això ho demostra
l'assistència a les sales de cine durant el festival, on en gairebé totes les sessions les
butaques estaven plenes. Referent a aquest gènere cinematogràfic, el festival va obrir
aquest 2019 amb l’estrena a tot l’Estat de l’impactant For Sama, de la siriana Waad AlKhateab, on es mostra els horrors de la guerra a Síria des del punt de vista d’una dona i
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mare. També es van poder veure altres documentals molt potents tant en la forma com
en el contingut, com When the war comes, del txec Jan Gebert, sobre l’ascens de grup
paramilitars formats per joves d’extrema dreta; America, de l’alemany Claus Drexel, on
es dona veu als habitants d’un petit poble dels EUA, els anomenats “rednecks”, que
opinen de la situació política i de l’ascens de Trump, una temàtica que ja comença a ser
una tradició al festival i que agrada molt al públic del Protesta. Un dels documentals més
originals que han passat pel festival ha sigut Liyana, de Swazilàndia, dirigit per Amanda
Kopp i Aaron Kopp, on s’explica un conte creat per nenes i nens sud-africans basat en
les seves dures vides, i on s’intercalen la ficció i el documental. Però el documental
probablement més entranyable, i dels que més va agradar al públic va ser Gods of
Molenbeek, de Reetta Huhtanen, de Helsinki, on es segueix el dia a dia de dos nens i
una nena en un dels barris més conflictius d'Europa. I pel que fa al documental
periodístic s’ha projectat #Female Pleasure, de la suïssa Barbara Miller, un retrat de
diferents activistes feministes d’arreu del món. A la programació del Protesta, també s’hi
han pogut veure obres relacionades amb la temàtica, l’explosió de gènere, com
[M]otehrhood, de les valencianes Inès Peris Mestre i Laura García Andreu, on posen
sobre la taula un tema poc debatut i a vegades taboo, el fet de no voler tenir fills. I per
tancar el festival tot el protagonisme per un documental català, també sobre la temàtica,
Me llamo Violeta, de David Fernández de Castro i Marc Parramon, un seguiment del
dia a dia de la Violeta, una nena trans.
Ficció
La ficció de denúncia cada any té més presència al Protesta. Una de les apostes més
importants ha sigut la marroquina Sofia, de Meryem Benm’Barek, un angoixant film
sobre les conseqüències de quedar-se embarassada fora el matrimoni. Al Protesta s’hi
sol veure cinema iranià, i aquest any ha sigut el torn de Cold Sweat, de la directora
Soheil Beiraghi. En aquest cas, el film mostra com una jugadora professional de futbol
sala no pot jugar el mundial perquè necessita la signatura del seu marit, i aquest es
nega a concedir-li. Rafiki, una pel·lícula keniana de Wanuri Kahiu, plena de llum i de
color, va ser la projectada a la sessió de Girona, i el públic de la sala va poder veure les
conseqüències de les relacions homosexuals a Kènia, castigades amb penes de presó.
Al Protesta ens agrada recuperar clàssics del cinema de denúncia, i aquesta vegada es
va poder veure en pantalla gran Boys don’t cry, de Kimberly Peirce, la història d’un noi
trans a l’Amèrica profunda. I el film que van poder veure els més petits, dins el Xic
Protesta, va ser La revolta dels contes, una pel·lícula d'animació britànica dirigida per
Jakob Schuh, Jan Lachauer i Bin-Han To, i on donen la volta als contes clàssics.
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Experiència Protesta
Aquest any, una altra de les novetats ha sigut l’experiència Protesta. Des del festival
sempre s’ha volgut que el fet de venir a Vic al Protesta fos una experiència diferent, que
tingués un valor afegit, a part que el públic pugui gaudir d’una ciutat com Vic i del seu
entorn natural. I seguint amb aquesta línia, aquest any s’han inclòs nous elements per
tal de potenciar l’experiència d’anar a veure un film al Protesta.
Presentacions
Pràcticament totes les pel·lícules han estat presentades per col·lectius o experts en la
temàtica de la pel·lícula per tal de contextualitzar-la, i també, per resoldre els dubtes
que tingui el públic una vegada acabada la pel·lícula al cinefòrum. També és una
manera de connectar el festival amb entitats socials i dona'ls-hi veu.
El Safareig
Una altra novetat ha sigut el Safareig, la nova ambientació que se l’hi ha donat al
Cinema Vigatà, inspirat en el tradicional safareig, i on el públic pot anar abans i després
de la projecció a fer una copa, escoltar música i a debatre sobre la pel·lícula.
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3.2 PROGRAMACIÓ DE PEL·LÍCULES
#FEMALE PLEASURE ♀
Barbara Miller
Documental
Suïssa / 2018 / 97’
6 d’octubre, 18.30h
Auditori Plana de l’Om, Manresa
El documental de Barbara Miller presenta a cinc dones
valentes, intel·ligents i determinades que lluiten per
l'alliberament sexual i l'autonomia de les dones. El camí serà
ple
d’entrebancs,
de
difamacions,
amenaces
i
processaments per part de la societat i per part de líders
religiosos i fanàtics.
AMERICA
Claus Drexel
Documental / França / 2018 / 82’
16 d’octubre, 20:30h
Cinema Zumzeig, Barcelona
21 d’octubre, 21:30
Cinema Vigatà, Vic
Estrena a Espanya
Novembre de 2016, Estats Units es prepara per elegir el seu
nou president. America és una vertiginosa immersió al cor
de l’estat d’Arizona on coneixerem els habitants d'un petit
poble on hi passa la Ruta 66. Ells són els hereus del somni
americà que ens expliquen les seves esperances i temors.
FOR SAMA ♀
Waad Al-Khateab
Documental
Anglaterra / 2019 / 88’
18 d’octubre, 21.30h - Inauguració
Cinema Vigatà, Vic
Estrena a Espanya
Un viatge íntim i èpic de l’experiència de la guerra des d’un
punt de vista femení. For Sama és la història de Waad alKateab al llarg de cinc anys de l’aixecament d’Alep, a Síria.
Mentre el conflicte augmenta al seu voltant, la protagonista
s’enamora, es casa i dona llum a la seva filla Sama.

Memòria Festival Protesta 2019

27

LIYANA ♀
Amanda Kopp i Aaron Kopp
Documental-animació
Swazilàndia / 2017 / 77’
19 d’octubre, 18.30h
Cinema Vigatà, Vic
Liyana és un documental que explica la història de cinc nens
orfes del Regne d'Eswatini. Converteixen els seus traumes
del passat en una faula on Liyana en serà la protagonista.
La pel·lícula teixeix el seu viatge animat conjuntament amb
escenes documentals poètiques per crear una història
inspiradora de perseverança i esperança.
COLD SWEAT
Soheil Beiraghi
Ficció
Iran / 2018 / 85’
19 d’octubre, 21.30h
Cinema Vigatà, Vic
Estrena a Catalunya
Afrooz és la capitana de la selecció de futbol sala de l'Iran.
Després d'11 anys de gran dedicació, finalment el seu esforç
es veu recompensat: la selecció ha arribat a la final de la
Copa Asiàtica. Per participar-hi però, necessita el permís del
seu marit, cosa que desencadena una sèrie de reaccions
que serveixen com a reflexió social en un país en què la
dona ha de demanar permís a l'home per fer pràcticament
qualsevol gestió.
LA REVOLTA DELS CONTES
Jakob Schuh, Jan Lachauer i Bin-Han To
Animació
Anglaterra / 2016 / 61’
20 d’octubre, 16.00h
Cinema Vigatà, Vic
La Revolta dels Contes és una pel·lícula que recupera
personatges i relats clàssics coneguts per tothom per donarlos la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i
rabiosament actuals. Una revisió moderna i políticament
incorrecta de clàssics de la literatura infantil per a infants
desperts i intel·ligents.
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WHEN THE WAR COMES
Jan Gebert
Documental
República Txeca / 2018 / 76’
20 d’octubre, 16.00h
Cinema Vigatà, Vic
Estrena a Catalunya
Desenes d'adolescents eslovacs s'uneixen a un grup
paramilitar per preparar-se i lluitar contra l’arribada
d’immigrants al seu país. En aquest documental el director
Jan Gebert ens ofereix un testimoni privilegiat de l’augment
de la popularitat de grups d’extrema dreta a Europa davant
unes autoritats que reaccionen impassibles a les seves
activitats i als seus ideals feixistes.
BOYS DON’T CRY ♀
Kimberly Peirce
Ficció
EUA / 1999 / 114’
22 d’octubre, 21.30h
Cinema Vigatà, Vic
Teena Brandon sempre ha desitjat ser un noi. Un dia
decideix tallar-se els cabells, ocultar els seus pits sota un
embenat i marxar a viure a un poble de Nebraska. Allà se
sentirà estimat i feliç per primera vegada però quan dos
exconvictes descobreixen el seu secret, les coses canviaran
ràpidament.
(M)OTHERHOOD ♀
Laura García Andreu i Inès Peris Mestre
Documental
Espanya / 2018 / 58’
23 d’octubre, 19.00h
Casino de Vic
Hem reflexionat prou sobre els motius i les conseqüències
de tenir un fill? Les directores d’aquest documental conviden
a replantejar l'ideal de la maternitat contemporània.
[M]otherhood desmunta idees tan naturalitzades com
l'existència de l'instint maternal, el problema demogràfic o la
maternitat com a experiència ineludible per a la realització i
felicitat de la dona.
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GODS OF MOLENBEEK ♀
Reetta Huhtanen
Documental
Finlàndia / 2019 / 73’
24 d’octubre, 21.30h
Cinema Vigatà, Vic
Estrena a Espanya
El districte de Molenbeek de Brussel·les s’ha conegut arreu
del món com a centre del jihadisme, però per a Aatos (6
anys) i Amine (5 anys), és el barri on han nascut. Aquí els
dos amics busquen els seus propis déus en un món sacsejat
pels terroristes suïcides. Una història d’amistat on la
innocència és el motor de la recerca del sentit d’un món
complex i caòtic.
SOFIA ♀
Meryem Benm'Barek-Aloïsi
Ficció
Marroc / 2018 / 85’
25 d’octubre, 21.30h
Cinema Vigatà, Vic
Sofia, de 20 anys, viu amb els seus pares a Casablanca.
Després de donar llum a un nadó es troba en la il·legalitat de
tenir un fill fora del matrimoni. L’hospital li dona 24 hores per
presentar els documents del pare biològic abans d'alertar les
autoritats marroquines.
ME LLAMO VIOLETA
David Fernández de Castro i Marc Parramon
Documental
Catalunya / 2019 / 73’
26 d’octubre, 21.30h
Cinema Vigatà, Vic
Als sis anys, l’Ignacio va dir als seus pares: "Sóc una nena i
em dic Violeta". A través de la història de la Violeta i els seus
pares, i la d'altres joves i les seves famílies, el documental
explora el complicat pas que aspiren a realitzar aquests
nens i nenes transgènere.
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RAFIKI ♀
Wanuri Kahiu
Ficció
Kènia / 2018 / 83’
29 d’octubre, 20:00h
Cinema Truffaut, Girona
A Nairobi, les estudiants Kena i Ziki porten vides molt
diferents, però les dues fan el possible per assolir els seus
somnis. Els seus camins es creuen enmig d'una campanya
electoral que enfronta els seus respectius pares. Les noies
s'agraden però la societat keniana és molt conservadora i
hauran de triar entre l'amor i la seguretat.
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El Festival Protesta és un esdeveniment inclusiu i per això, vol fer partícip a entitats i
espais de Vic. És per això que el festival és itinerant i cada dia se celebra en un lloc
diferent de la ciutat, a part de les projeccions als cinemes habituals.
En la present edició, dotze espais de la ciutat han acollit el Festival Protesta, alguns han
repetit com la Biblioteca Joan Triadú, el Fòrum de Debats, La Nyàmera, la llibreria
Muntanya de llibres, l’Atlàntida, el Casino de Vic, el Cinema Vigatà, la Reciclària, la
Universitat de Vic, l’ACVic (Centre d’Arts Contemporànies), el Seminari i, per primer
cop, hi ha participat el Gravat. Enguany, per un problema logístic del ponent, aliè a
l’organització del festival, es va anul·lar la sessió a La Reciclària. En total, durant els
dies de festival, s’han fet 25 sessions.

4.1 PROGRAMACIÓ
DISSABTE. 19 D’OCTUBRE
10.00h | MARATÓ PROTESTA
6 HORES DE CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ NO COMPETITIVA
Like and follow, Aleppo: the silence of the war, Prisoner of society, Laatash, Les enfants
du rivage, Atarraya, Chica seria y responsable, Emarri, Fait main, La doctrina de las
pelotas asesinas, Sra. Pepita, no robar, The last eagle, Bubisher: arte y lucha, Dying for
Europe, Diom, 16 de Decembro, Detrás de los hilos, Armonías para después de la guerr
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
12:00h | EL CARRER PARLA DE GÈNERE, VERMUT AMB JOVES ACTIVISTES
Xerrada amb Gil Pujadas i Andreu Zednanref, membres de Queerdobcn, Abel Huete,
activista en temes de gènere, Andrea Aran, activista feminista, i Ingrid Agud, professora
al grau de gènere de la UAB
Espai: El Gravat (Carrer de Sant Miquel dels Sants, 19)
* L’acte compta amb la col·laboració de QueerdoBcn
18.30h | LIYANA
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
* L’acte compta amb la col·laboració del Consell Local de Cooperació de Vic
21.30h | INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL
PROJECCIÓ FOR SAMA (estrena a l’Estat espanyol)
Què vol dir ser dona? Què vol dir ser home? A la inauguració intentarem respondre
aquesta pregunta de difícil resposta
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
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DIUMENGE. 20 D’OCTUBRE
12.00h | VERMUT. 2019: ÉS EL MOMENT DE LES NOVES MASCULINITATS
Conversa amb Ritxar Bacete, antropòleg, especialista en gènere, masculinitats i
paternitat positiva
Actuació musical d’XY
Espai: La Reciclària (Carrer del Dr. Candi Bayés, 32. Vic)
16.00h | XIC PROTESTA: LA REVOLTA DELS CONTES
Projecció de la pel·lícula familiar
Activitat per trencar estereotips sexistes Contes xocants de sirenes i elefants amb
Gerard Garcés
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
* L’acte compta amb la col·laboració del Cineclub Vic i el Consell Local de Cooperació
de Vic
16.00h | WHEN THE WAR COMES (estrena a Catalunya)
Presentació a càrrec de Sàpiens
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
19.00h | PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘HIJAS DE ALICE GUY. REIMAGINANDO
UNA HISTORIA DE CINE’
Projecció dels curtmetratges: Who is Europe? i Arthur Rambo
Presentació a càrrec d’Anna Petrus, Dones Visuals
Espai: Seminari Vic (Sala Torras i Bages, Ronda de Francesc Camprodon, 2)

DILLUNS. 21 D’OCTUBRE
19:00h | EDUCAR MÉS ENLLÀ DEL GÈNERE
Projecció dels curtmetratges: Exodus i Sonrisa
Conversa amb Elena Crespi, psicòloga i sexòloga, i Zoe García Castaño, biòleg i
activista LGTBI
Espai: Muntanya de Llibres (Carrer de Jacint Verdaguer, 31. Vic)
* L’acte està organitzat i presentat per Setembre
21.30h | AMERICA (estrena a l’Estat espanyol)
Presentació a càrrec d’UCFR Osona – Ripollès
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)

DIMARTS. 22 D’OCTUBRE
9:00h | MASTERCLASS. LA MIRADA GUERXA: FRACTURES AL CINEMA
HETEROPATRIARCAL
Conferència a càrrec de Núria Araüna, professora a la Universitat Rovira i Virgili i
investigadora en gènere i comunicació
Espai: Universitat de Vic (Edifici A, aula AA3, Carrer de Miramarges. Vic)
* L’acte compta amb la col·laboració de la Universitat de Vic
19.00h | INTERSEXUALITAT(S): DEL BISTURÍ AL PINZELL
Projecció dels curtmetratges: Winter In Europe i Let’s go to Antarctica!
Xerrada a càrrec de Cristina R., activista, i Dr. Víctor Ramírez, professor d’Història de
l’Art a la Universitat de Barcelona
Espai: ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Carrer Sant Francesc, 1)

Memòria Festival Protesta 2019

33

21.30h | BOYS DON’T CRY
Presentació a càrrec de l’Associació LGTB TALCOMSOM Espai: Cinema Vigatà (Carrer
Jacint Verdaguer, 5. Vic)
*L’acte compta amb la col·laboració del Cineclub Vic

DIMENCRES, 23 D’OCTUBRE
19.00h | [M]OTHERHOOD, SER MARE ÉS NOMÉS UNA OPCIÓ
Projecció dels curtmetratges Tierra Mojada i Tahrib
Projecció del documental i col·loqui
Espai: El Casino (Sala Modernista, carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
21.30h | COLD SWEAT (estrena a Catalunya)
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)

DIJOUS, 24 D’OCTUBRE
19.00h | ESTEREOTIPS DE GÈNERE, UNA IL·LUSTRADORA EN REVISIÓ
Projecció del curtmetratge: Makun (No Llores) – Dibujos en un C.I.E. – Xerrada amb
Olga Capdevila, il·lustradora
Espai: La Nyàmera (Rambla de Sant Domènec, Vic)
21.30h | GODS OF MOLENBEEK (estrena a l’Estat espanyol)
Presentació a càrrec de David Fontseca, director de documentals
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)

DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE
19.30h | VIURE PROTESTANT EL GÈNERE
Projecció del curtmetratge: Lesbofòbia. Un documental i deu respostes
Conversa amb Judith Juanhuix, doctora en física, investigadora, científica al Sincrotró
Alba, mare i activista trans, i Àlex Bixquert, home trans, president de l’associació LGTB
de Terrassa i biòleg
Espai: Auditori Marià Vila d’Abadal (Edifici Sucre, Carrer Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5)
* L’acte compta amb la col·laboració del Fòrum de Debats
21.30h | SOFIA
Presentació a càrrec de Yousra El Mansouri, activista antiracista i feminista
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE
10.00h | PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ OFICIAL 2019
Who is Europe?, Arthur Rambo, Exodus, Sonrisa, Winter In Europe, Let’s go to
Antarctica!, Tierra Mojada, Tahrib, Makun (No Llores) – Dibujos en un C.I.E. i
Lesbofòbia. Un documental i deu respostes
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
21.30h | CLOENDA. ME LLAMO VIOLETA
Projecció de cloenda del Protesta 2019 amb la participació de David Fernández de
Castro, director, i Joan Úbeda, productor
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic)
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DIUMENGE. 27 D’OCTUBRE
18.00h | FESTA FINAL 2019
La festa final del Protesta és molt més que una entrega de premis. Cinema, música,
dansa, teatre i l’speech corner del jurat ens faran reflexionar sobre la temàtica d’aquest
any: Eufòria de Gènere
Espai: L’Atlàntida (Carrer de Francesc Maria Masferrer, 4. Vic)

+ PROTESTA
Les sessions del Festival Protesta 2019 fora de Vic són les següents:
TONA
Divendres, 12 juliol
21:00h Festival Visual Fest – Selecció de curts dels Festival Protesta
Espai: Biblioteca Tona
*L’acte compta amb la col·laboració de Tona d’Idees.
MANLLEU
Dilluns, 22 juliol
22:00h Llunes del Ter – Projecció de curts guanyadors Protesta 2018
Espai: Embarcador del Ter
*L’acte compta amb la col·laboració del Grup de Defensa del Ter.
MANRESA
Diumenge, 6 d’octubre
18.30h Projecció Placer Femenino
Espai: Auditori Plana de l’Om (Carrer del Born)
*L’acte compta amb la col·laboració de Cineclub Manresa.
BARCELONA
Dimecres, 16 d’octubre
20.30h AMERICA (estrena a l’Estat) + espectacle musical a càrrec de Gerard Segura
(Pèsol Feréstec) i Maria Cabrera (poetessa)
Espai: Zumzeig Cinema (Carrer de Béjar, 53. Sants)
GIRONA
Divendres, 29 de novembre
20.00h RAFIKI
Espai: Cinema Truffaut (Plaça Jordi de Sant Jordi)
*L’acte compta amb la col·laboració de la Fundació Ser.Gi
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4.2 FESTA FINAL
Un any més l’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona va acollir una de les cites més
esperades del Festival Protesta, la Festa Final i entrega de premis. Un espectacle amb
música en directe, dansa, teatre i cinema que va convidar a reflexionar sobre la temàtica
d’aquest any, l’eufòria de gènere.
La festa final començava puntual a les 18h de la tarda amb la lectura del text del
sociòleg Miquel Missé:
Sento l’estranya sensació que m’han robat el cos. De fet, sento que ens l’han
robat a les persones trans en general. És una sensació intensa i violenta. Em
refereixo a que ens han robat la possibilitat de viure el cos d’una altra manera,
que se’ns ha imposat una interpretació única sobre algunes de les seves parts.
Em refereixo a que per explicar el nostre malestar ens han dit que no hauríem
d’haver nascut en el nostre cos. Aquell cos que tant havia odiat, ara voldria
conquerir-lo de nou, abraçar-lo i dir-li que sento haver-lo abandonat.
Miquel Missé. A la conquesta del cos equivocat, novembre del 2018.
Tot seguit va tenir lloc un dels plats forts de la final, l’actuació del músic Ernest Crusats
(la Iaia) i la ballarina Anna Segalés. Una constel.lació projectada sobre els cossos dels
artistes van oferir una proposta visual i musical que van sorprendre el públic entregat.
Poc després apareixia a l’escenari la periodista Sara Barrera qui va conduir l’acte i va
introduir la temàtica d'aquesta edició. Ella va ser l’encarregada de presentar el jurat i a
Assumpció Martínez, membre d’Omnium Cultural Osona, qui va ser l’encarregada de
llegir una carta escrita per Jordi Cuixart des de la presó.
La Festa final va comptar també amb un seguit d’sketch de teatre que escenificaven
diferents problemàtiques al voltant de la temàtica de gènere en diferents moments de la
història. Dirigit per l’actor i guionista Galdric Plana, el conjunt d’escenes teatralitzades
feien servir l’humor i la paròdia per fer reflexionar a tothom, dels més petits fins als més
grans.
Un dels moments més esperats de l’acte va ser l’entrega de Premis on es van conèixer
els noms dels guanyadors d’aquesta edició. Com cada any la tradicional foto de família
va tancar una edició de cine, plena d’activitats i emocions.
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4.3 EXPOSICIONS
Des del Protesta sempre s’ha volgut visibilitzar a les dones cineastes i per aquest motiu,
es va creure que era una gran oportunitat exposar l’obra ‘Hijas de Alice Guy, reinventant
una història de cinema’ creada pel Festival internacional de cinema d’Alcalà d’Henares,
Alcine47, al Seminari de Vic.
Amb la col·laboració d’un grup d’il·lustradores i escriptores cinematogràfiques, l’obra
proposa imaginar com hauria estat la història del cinema si les figures de Guy i les
seves contemporànies ocupessin un espai d’igualtat: com haurien sigut els grans
clàssics? Como es presentaria l’star system actual? I el cine indie o el d’acció? Quin
aspecte tindrien moviments com l’expressionisme alemany o la nouvelle vague?
Estructurada en tres parts: FICCIÓ, NO-FICCIÓ i BIOPIC es proposa un divertimento, a
cavall entre la reivindicació i la herstory especulativa a través de la qual fer una lectura
crítica del nostre passat, creant un “re/imaginant col·lectiu” que, sense cap mena de
dubte, parla també del nostre present.

4.4 VÍDEO RESUM
El festival realitza cada any un vídeo resum amb diferents moments del Festival per
utilitzar com a eina de difusió i promoció del festival.

Enllaç al Vídeo: youtube.com/watch?v=OJoIwKzKaz4
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5.1 IMATGE GRÀFICA
La imatge gràfica de l’edició 2019 del Festival Protesta ha estat creada per l’estudi de
creació Münster. Des de l’any passat, l’equip organitzador del festival ha optat per fer
l’encàrrec a un estudi professional, per tal d’avançar amb la professionalització del
festival.
La imatge gràfica de la setena edició del festival té com a element central un candau
amb una clau i, en els seus extrems el cos d’una dona i el d’un home; ambdós amb la
cara tapada.Amb aquesta idea l’estudi de disseny volia transmetre la idea que el cos de
les persones no hauria de definir la seva identitat de gènere; temàtica d’aquesta edició.
El disseny del cartell utilitza la tècnica de la il·lustració combinada amb el ‘collage’. El
color blau-verd ajuda a situar l’espectador en que no tot es pot nombrar ni és blanc o
negre.
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Les diferents peces de comunicació (cartells, banners, postals, programes de mà, totebags, etc) han utilitzat composicions diferents, adaptades al seu format. Es poden veure
les diferents composicions aquí. Com ja s’ha anat fent els darrers anys, s’han utilitzat
materials ecològics en les diverses impressions i les bosses de cotó que han
promocionat i difós el festival. Com cada any, s’han ajustat als valors i identitat del
Protesta.
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5.2 PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
El Festival Protesta té un pla de comunicació i difusió integrat, és a dir, articula el
missatge a través dels diferents canals de comunicació dels quals disposa: les xarxes
socials, la pàgina web, bàners i anuncis de publicitat, butlletins, plataformes de captació
de curtmetratges, promoció a través de presentacions presencials, suport gràfic i
marxandatge, a més dels acords de relació amb mitjans de comunicació locals i
generals.
Pel que fa l’àrea de premsa, l’any 2019, es van enviar un total de 7 notes de premsa i
una convocatòria de roda de premsa, es van gestionar entrevistes amb els membres de
l’organització i del jurat i es va fer una roda de premsa de presentació del cartell, la
imatge gràfica, el jurat i la programació del festival. Al recull de premsa s’han registrat
un total de 56 notícies, mencions i aparicions en diferents plataformes digitals, agendes,
entrevistes a ràdios, televisió i webs informatives. Entre les publicacions a mitjans
destaquem, Radio4, la Revista Sàpiens, el 33 recomana o Xarxanet; mitjans com La
Directa o Nació Digital han publicat informacions referents al festival; i Europa Press
s’ha fet ressó d’un dels curts guanyadors. El Protesta també ha estat present en mitjans
locals d’Osona com El 9 Nou, Setembre, Canal Taronja o la Xarxa, entre d’altres.
Enguany, el concurs de curtmetratges del Festival Protesta s’ha promocionat a través
de tres plataformes de difusió internacional: FestHome, Clickforfestivals i Filmfreeway.
La roda de premsa per presentar la temàtica, la programació, el jurat i el cartell es va fer
al Cinema Vigatà, on tenen lloc la major part de les projeccions de llargmetratges.
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5.3 IMPACTE WEB I XARXES SOCIALS
Enguany, s’ha seguit amb les millores al lloc web, adaptat, intuïtiu i responsive que
conté tota la informació del Festival i la programació de les activitats i projeccions en
català, castellà i anglès, perquè tots els usuaris puguin consultar els detalls relacionats
amb el festival. S’ha realitzat un canvi parcial del vermell corporatiu de la web per
adaptar-lo al color escollit per l’edició d’enguany.
PÀGINA WEB
Durant el mes d'octubre la pàgina va tenir 3,590 usuaris únics, 26,629 pàgines vistes i
5,818 sessions. S'han recuperat, i superat, el nombre de visites i d'usuaris únics de les
edicions de 2016 i 2017 després de patir nombrosos atacs informàtics durant el 2018
que van mantenir la pàgina web inactiva durant molts dies i van reduir substancialment
el nombre de visitants.
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XARXES SOCIALS
Facebook:
85 publicacions de l’1 de setembre a l’1 de novembre.
2.664 seguidors (2019)
Impressions de la pàgina: 113.880 (1 setembre – 30 novembre)
Abast: 89.684 usuaris (1 setembre – 30 novembre)
Visualitzacions de vídeos: 4.312 (1 setembre – 30 novembre)
Instagram:
74 posts i 115 stories de l’1 de setembre a l’1 de novembre.
1.750 seguidors (increment del 70% respecte el 2018)
Per primer any s’han implementat els Higlights o destacats a Instagram per tal de
generar contingut arxivat per temàtica i facilitar la consulta de les activitats i projeccions.

Twitter:
1.234 seguidors
Impressions: 101.500 (1 setembre – 40 novembre)
Telegram:
Canal amb 90 subscriptors. Hem perdut 26
seguidors.
47 comunicacions de gener a novembre.
Whatsapp:
S'han generat missatges de difusió per enviar a
través d'aquest canal. Des del Festival encara no
s'ha elaborat una estratègia de difusió a través de
whatsapp per aquest motiu i per ara, els enviaments
s'han limitat a ser a través dels contactes personals
de cada una de les persones del festival i a grups
privats. Queda pendent integrar aquest canal en el
pla de comunicació per tal de convertir-lo en una
eina més de difusió del Festival.
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5.4 PUBLICITAT & MEDIA PARTNERS
El Festival Protesta no ha fet inversió en publicitat. Ha aconseguit l’impacte publicitari a
través d’acords d’intercanvi de publicitat amb entrades a les projeccions del festival. Els
media partners han estat la Directa, Setembre, El 9 nou, Nació Digital, iCatFM, Sàpiens,
Catarsi Magazín i TR3SC. Així, hem tingut durant dues setmanes banners als seus
portals, faldons i anuncis a les edicions impreses, presència a la FM, hem aparegut al
seus butlletins... i, a canvi, els media partners han pogut sortejar entrades per assistir al
festival entre el seu públic.
Els acords han suposat: en relació al TR3SC, el festival posava entrades disponibles als
socis i el Club TR3SC incloïa el Protesta al seu butlletí, que arribava a més de 34.000
socis i publicava publicitat durant dues setmanes a El Periódico. A iCat s’oferia una
“experiència iCat”, un cap de setmana al festival que es va sortejar entre els oients, i
que va estar present a la FM i a la web durant una setmana. Catarsi Magazín va sortejar
entrades entre els seus subscriptors a canvi d’una pàgina sencera al número 2 de la
revista. Sàpiens va sortejar entrades a canvi de crear contingut informatiu relacionat
amb el festival Protesta. El diari El 9 nou va sortejar entrades al seu Club del
Subscriptor a canvi de publicitat del festival als diari durant dues setmanes. Tan Nació
Digital com la Directa i Setembre van publicar un banner a la seva web durant dues
setmanes a canvi de sortejar entrades pel festival, algunes pels lectors i altres pels
subscriptors.
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RECULL DE PREMSA

DIA

MITJÀ

NOM

LINK

26/01/2019

FinalShot

Nacho Recio

https://www.finalshot.es/castellano/nachorecio/

01/04/2019

Vic Jove

Trenquem el Silenci. Assetjament a les escoles

https://www.youtube.com/watch?v=5EaFDwhwhuo

09/04/2019

German
Documentaries

German Documentaries: Gods of Molebeek

https://german-documentaries.de/en_EN/films/gods-ofmolenbeek.12620

10/04/2019

Tabuleiro Filmes

Eu sou o superhomen

http://www.tabuleirofilmes.com.br/eu-sou-o-superhomem

11/04/2019

Docs Barcelona

Jurat del Docs Barcelona 2019

http://www.docsbarcelona.com/en/docsbarcelona2019/festival/premis-i-jurats/

12/05/2019

CapgiremVic (web)

06/05/2019

Docs Barcelona

Vuelta al mundo en 25 cineastas

http://www.docsbarcelona.com/es/2019/05/06/docsbarcelona-vueltaal-mundo-en-25-cineastas/

29/05/2019

Fem Turisme.cat

Agenda de Catalunya: Fires, festes i molt més

https://www.femturisme.cat/ca/agenda?dia=2019-05-29

21/06/2019

Embarcador del Ter

Projecció dels curtmetratges del Protesta

https://www.gdter.org/2019/programacio-llunes-2019/

25/06/2019

Embarcador del Ter

Iniciem un nou estiu amb la programació de les
Llunes del Ter

http://gdt-embarcador.blogspot.com/2019/07/iniciem-un-nou-estiuamb-la-programacio.html

setembre
2019

Panoptic

Panòptic: agraïments

https://festivalpanoptic.com/credits-2019/

09/09/2019

Micocultura

Festival Protesta. Cine de crítica social en Vic.

http://www.micocultura.com/n37/festival-protesta-cine-de-criticasocial-en-vic/

16/09/2019

Nació Digital

Un Protesta amb moltes estrenes i «eufòria de
gènere»

https://www.naciodigital.cat/noticia/189298/protesta/amb/moltes/estre
nes/euforia/genere

18/09/2019

The indian Runers

Concerts Pèsol Ferèstec

https://theindianrunners.com/concerts/

24/09/2019

Nació Digital

Jorid Cuixar jurat del Festival Protesta

https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26585/jordi/cuixart/jurat/
al/festival/protesta

octubre 2019

Fòrum de Debats

Fòrum de Debats

http://forumdedebats.vicentitats.cat/calendar/agenda/

http://www.capgiremvic.cat/2019/05/12/capgirem-vic-organitza-unaCapgirem Vic organitza una Jornada per la Cultura jornada-per-la-cultura/
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DIA

MITJÀ

octubre 2019

TresC

Invitacions per Cold Sweat - Festival Protesta 19

https://www.tresc.cat/f/72491/cold-sweat-festival-protesta-19/

octubre 2019

TresC

Invitacions per America

https://www.tresc.cat/f/72486/festival-protesta-2019/

octubre 2019

TresC

Cinema de denúncia i eufòria de gènere

https://www.tresc.cat/magazine/25383/festival-protesta-2019-cinemade-denuncia-i-euforia-de-genere/

octubre 2019

TresC

Invitacions per Sofia

https://www.tresc.cat/f/72497/sofia-festival-protesta-19/

octubre 2019

EVedruna Tona

7è festival protesta Vic (agenda)

https://evt.cat/familia_escola/7e-festival-protesta-a-vic/

01/10/2019

Wikipedia

Catalunya Film Festivals

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_Film_Festivals

6/10/2019

Regió 7

Placer femenino

https://oci.regio7.cat/agenda/manresa/projeccions-cine/manresa/eve1191794-placer-femenino.html

8/10/2019

Zumzeig

Festival Protesta: America

http://zumzeigcine.coop/es/portfolio/festival-protesta-america/

El Gènere serà el protagonista del Protesta

http://www.canaltaronja.cat/osona/genere-sera-protagonistaprotesta/?fbclid=IwAR2pZCaDcze0hLfK26f_9SEtNpwuJBrDCVhLau
W9E0uFh7n69jdG3346VRY

El Festival Protesta de Vic reflexionarà sobre el
gènere

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61391/festival/protesta/vic/r
eflexionar/sobre/nere

El Festival Protesta de Vic posa l’accent en la
identitat de gènere

https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-festival-protesta-devic-posa-laccent-en-la-identitat-de-genere/

Eufòria de gènere a la 7a edició del Festival
Protesta

http://www.culturavic.cat/main.asp?opc=2&codi=1007341

Protesta 2019

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/protesta2019/video/5935330/

El Festival Protesta de Vic: el cinema com a eina
de crítica social

https://www.sapiens.cat/temes/actualitat/festival-protestavic_202538_102.html

L'eufòria de gènere al Festival Protesta

http://xarxanet.org/cultural/noticies/leuforia-de-genere-al-festivalprotesta-2019

Festival PRotesta

http://www.rtve.es/alacarta/audios/territori-clandesti/territori-clandesti16-10-19-festival-protesta-euforia-genere/5411819/

09/10/2019

Canal Taronja

09/10/2019

Nació Digital

10/10/2019

El 9Nou

11/10/2019

Cultura Vic

11/10/2019

33 Recomana

11/10/2019

Sapiens

15/10/2019

Xarxanet.org

16.10.2019

Radio4

17/10/2019

Nació Digital

NOM

LINK

Les pel·lícules imperdibles del Festival Protesta de https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61465/pellicules/imperdible
Vic
s/festival/protesta/vic

Memòria Festival Protesta 2019

46

DIA

MITJÀ

17/10/2019

Biblioteca de Vic

18/10/2019

Ajuntament de Vic

20/10/2019

ICat

20/10/2019

NOM

LINK

7ena edició del Festival Protesta: Eufòria de
gènere

https://bibliotecadevic.com/2019/10/17/7ena-edicio-del-festivalprotesta-euforia-de-genere/

Agenda: Festival Protesta

https://www.vic.cat/events/festival-protesta-3

Et convidem al Festival Protesta

https://www.ccma.cat/catradio/icat/et-convidem-al-festival-protestaaquest-dissabte/experiencia/pregunta/2462/

Biblioteca Joan Triadú Agenda

https://bibliotecadevic.com/category/activitats/xerrades/

22/10/2019

La veu de sant joan

L'eufòria de gènere és el leitmotiv del Festival
Protesta

https://www.ivoox.com/l-039-euforia-genere-es-039-leitmotiv-039-delfestival-audios-mp3_rf_43345491_1.html

22/10/2019

El Setembre

El Festival Protesta es reivindica com a espai
refugi

https://www.elsetembre.cat/noticia/763/festival/protesta/es/reivindica/
espai/refugi

22/10/2019

Nació Digital

El Festival Protesta canvia de dia la festa final

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61504/festival/protesta/can
via/dia/festa/final

24/10/2019

Uvic

Núria Araüna imparteix una classe sobre cinema
documental feminista a la UVic-UCC

https://mon.uvic.cat/fec/nuria-arauna-imparteix-una-classe-sobrecinema-documental-feminista-a-la-uvic-ucc/

25/10/2019

VIcentitats

Acte en col•laboració amb el Festival Protesta de
Cinema de Crítica Social.

http://www.vicentitats.cat/diba_agenda/acte-encol%e2%80%a2laboracio-amb-el-festival-protesta-de-cinema-decritica-social/

25/09/2019

TalComSom

Festival protesta – Viure protestant el gènere

http://www.talcomsom.org/diba_agenda/festival-protesta-viureprotestant-genere-vic/
https://directa.cat/la-setena-edicio-del-festival-protesta-posa-el-focusen-les-expressions-de-genere-diverses-i-fluides/

25/10/2019

la Directa

La setena edició del Festival Protesta posa el
focus en "les expressions de gènere diverses i
fluides"

25/10/2019

EL 9Nou

Judith Juanhuix, Gemma Vilanova i Xavier
Tornafoch

https://el9nou.cat/video/judith-juanhuix-gemma-vilanova-i-xaviertornafoch/

27/10

L'atlantida

Festa final del Festival Protesta (Agenda)

https://latlantidavic.cat/ca/festa-final-del-festival-protesta_41264

Setembre

Tierra mojada', 'Lesbofòbia' i 'Makun', curts
guanyadors del Protesta 2019

https://www.elsetembre.cat/noticia/769/tierra/mojada/lesbofobia/mak
un/curts/guanyadors/protesta/2019?fbclid=IwAR2fl9kA_nWrojFbB_bMfCiUnfUQjHDqGGzTdE4kKWHmpCjAM-fpI4YTSw

Un curt valencià que denuncia les condicions en
els CIE rep tres premis en una setmana i opta als
Goya

https://www.europapress.es/valencia/noticia-curt-valencia-denunciales-condicions-els-cie-rep-tres-premis-setmana-opta-als-goya20191029180948.html

28/10/2019

29/10/2019

EuropaPress
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DIA

MITJÀ

28/10/2019

Emiliomartí

MAKUN: PREMIOS EN QUARTMETRATGES,
https://emiliomarti.com/2019/10/28/makun-premios-enFESTIVAL DE CINE DE MADRID PNR Y PROTESTA quartmetratges-festival-de-cine-de-madrid-pnr-y-protesta/

29/10/2019

20Minutos

Un corto valenciano que denuncia las condiciones https://www.20minutos.es/noticia/4034702/0/un-corto-valencianoen los CIE recibe tres premios en una semana y
que-denuncia-las-condiciones-en-los-cie-recibe-tres-premios-en-unaopta a los Goya
semana-y-opta-a-los-goya/

29/10/2019

Lasprovincias

novembre
2019

TresC

13/11/2019

28/10/2019

NOM

LINK

Un corto valenciano avanza hacia los Goya

https://www.lasprovincias.es/culturas/corto-valenciano-avanza20191030233539-ntvo.html

Invitacions per Rafiki

https://www.tresc.cat/f/72500/rafiki-festival-protesta-19/

Surt de Casa

Cicle Siner[GI]es

https://surtdecasa.cat/girona/agenda/2019/cicle-sinergies/148123

El Setembre

Tierra mojada', 'Lesbofòbia' i 'Makun', curts
guanyadors del Protesta 2019

https://www.elsetembre.cat/noticia/769/tierra/mojada/lesbofobia/mak
un/curts/guanyadors/protesta/2019?fbclid=IwAR2fl9kA_nWrojFbB_bMfCiUnfUQjHDqGGzTdE4kKWHmpCjAM-fpI4YTSw
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RECULL EN PAPER:
El 9 Nou
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NOTÍCIES DESTACADES

Revisa Sàpiens
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Xarxanet.org
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Nació Digital
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33 Recomana

La Directa
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Setembre

Regió 7
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20 Minutos
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Canal Taronja
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