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MEMÒRIA PROTESTA 2018 
 
 

1. FESTIVAL PROTESTA 2018 
 
 
El Festival Protesta va celebrar la seva sisena edició del 19 al 28 d’octubre a la ciutat de Vic. El 
festival va tornar a crear un espai per a la projecció, divulgació i difusió del cinema de crítica social 
amb una àmplia programació de llargmetratges, curtmetratges i activitats paral·leles. En 10 dies 
s’han proposat 27 sessions que combinen activitats diverses i que inclouen la projecció de 55 
treballs audiovisuals de crítica social, 15 llargmetratges i 40 curtmetratges. Per primera vegada, el 
Festival Protesta va proposar una programació paritària de llargmetratges, amb 8 pel·lícules 
dirigides per dones i 7 per homes, amb la intenció de denunciar la invisibiltizació de les dones al 
món del cinema. 

Enguany, la temàtica triada va ser ‘Protesta 6.0’, per posar el focus en la reflexió de com s'està 
transformant la societat i la seva capacitat crítica amb l’ús de les noves tecnologies, internet i les 
xarxes socials. 

Al 2018, s’han presentat al concurs de curtmetratges gairebé 400 treballs procedents de 43 països 
d’arreu del món, dels quals, se n’han seleccionat 12 que han format part de la Selecció Oficial i que 
han optat als premis de Millor Curtmetratge Documental, Millor Curtmetratge de Ficció i Premi del 
Públic. Entre els finalistes seleccionats hi ha hagut treballs procedents de Rússia, Catalunya, Estat 
Espanyol, Sàhara Occidental, Xina, Brasil, França o Regne Unit, i han tractat temàtiques com la 
repressió durant la guerra civil espanyola, la censura al Marroc, el drama de les persones 
refugiades, el racisme o la transfòbia a la Xina.  

 

Foto: Festa Final Protesta 2018 
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Prèviament a l’inici del festival, hi hagué 3 sessions programades per donar a conèixer el festival i 
atraure públic a Vic. La primera va ser a Tona, el dia 11 d’octubre, en una projecció organitzada 
juntament amb l’associació Tona Visual; la segona, a Manresa el dia 14 d’octubre, en un acte 
organitzat amb el Cineclub d’aquesta ciutat i, la tercera, a Barcelona, al cinema Zumzeig, el 17 
d’octubre. Posteriorment, un cop finalitzat el festival, el 23 de novembre, a l’Ateneu l’Harmonia de 
Barcelona, es va organitzar una sessió per veure els curtmetratges guanyadors.  

El festival, on hi han participat més de 2.000 persones, es consolida i creix gràcies a la 
col·laboració de diverses persones, entitats, col·lectius i Espais Protesta, així com al suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Vic, la Institució Puig-Porret i l’associació Catalunya Film Festivals com a patrocinadors. 

 

 

1.1. LA TEMÀTICA  
 
 
La temàtica escollida per emmarcar les activitats paral·leles de la sisena edició va ser ‘Protesta 
6.0’, on es posava el focus en les noves tecnologies. Des de l’organització del festival es volgué 
reflexionar en com s’està transformant la societat i la seva capacitat crítica amb l’ús d’internet, les 
xarxes socials o la intel·ligència artificial. Donat que, d’una banda hi ha la sensació de que estem  
exposades a grans quantitats d’informació que no tenim temps d’assimilar o contrastar, perdem el 
control d’allò que pengem a les xarxes i formem part dels algoritmes que ens transformen en 
consumidores sense opinió. Però de l’altra banda, tenim la possibilitat d’organitzar-nos en 
moviments amb més agilitat i a distància, la tecnologia s’ha fet més accessible i tenim la possibilitat 
de visibilitzar i donar veu a causes silenciades.  
 
A Blade Runner descobríem que en un futur no gaire llunyà –el 2019, que ara ja tenim a tocar– la 
humanitat seria capaç de crear 2 robots físicament idèntics a les persones, això sí, mancats de 
sentiments i amb una força sobrehumana. No estem tan lluny d’aquesta realitat, la societat s’està 
transformant a una velocitat de vertigen i tot allò relatiu a internet i al món virtual evoluciona a un 
ritme que supera la nostra capacitat d’adaptació. ‘Ens agrada o no ens agrada aquesta 
transformació? Ens fan lliures les xarxes? Qui controla aquesta informació?’. Basant-nos en totes 
aquestes preguntes hem presentat un cartell que vol ser un homenatge a Fritz Lang i a la seva 
Metrópolis (1927), a Blade Runner, tant al llibre de Philip K. Dick com a la pel·lícula de Ridley Scott 
(1974), a Matrix de les germanes Wachowski (1999), a 1984 d’Orwell, o a les sèries més recents 
com Black Mirror i El conte de la criada. Una imatge que, des de l’ull que tot ho veu, ens convida a 
reflexionar i a ser crítics en l’ús i el consum de les noves tecnologies.  
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Foto: Monòleg ‘Protesta 6.0’ del Galdric Plana a la Festa Final 

 

En xerrades com ‘Robots i ètica: on ens porta la intel·ligència artificial?’, ‘Dissecció del cos digital’, 
‘Flirteig 6.0. Lligar per internet’, ‘Bots: els nous organismes de la societat xarxa’, o les pel·lícules 
‘Metropolis’ o ‘Palestine.net’, s’ha desgranat i fet incidència en la temàtica.  

 

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 a la inscripció de 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 
2016, 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. L’any passat, 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 la 
mateixa setmana del festival. Enguany, la programació s’ha ampliat fins a 15 llargmetratges, oferint 
per primera vegada una selecció paritària, i més de 2.000 persones han participat en les activitats i 
projeccions organitzades.   

 

 

1.3. NOVETATS 2018 
 

 
La principal novetat en la programació de la sisena edició del Festival Protesta és la paritat en la 
secció de llargmetratges. Mentre les dones ocupen en un 60% les facultats de comunicació 
audiovisual, els treballs que aconsegueixen produir-se i trobar el finançament, són majoritàriament 
dirigits per homes. Cal destacar que només un 9% de les pel·lícules estrenades a l’Estat durant el 
2017 estaven dirigides per dones. Per aquest motiu, el festival ha decidit donar visibilitat a les 
directores i dels 15 llargmetratges que es projectaran, 8 són dirigits per dones i 7 per homes.  

 

L’organització s’ha endinsat al fons dels catàlegs de les distribuïdores per trobar i destacar les 
pel·lícules dirigides per dones, totes d’un altíssim nivell i amb una mirada molt necessària de la 
realitat: la mirada femenina, que és l’única que ens pot portar a superar l’hegemonia del patriarcat. 
A més, un dels llargmetratges, “Half the Picture” dirigida per Amy Adrion, ens parla precisament 
d’això, de la discriminació que existeix envers el talent femení, en aquest cas, a la indústria 
cinematogràfica de Hollywood.  
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Una altra de les novetats d’enguany està relacionada amb l’àrea pedagògica, per primera vegada, 
el Festival ha participat impartint un taller al ‘Civicus 2018’, organitzat pel VicJove i el Consell Local 
de la Cooperació de Vic. Durant dues setmanes, dos grups de joves van treballar en la creació d’un 
documental sobre assetjament escolar, ‘Trenquem el silenci’. Els mateixos participants, amb 
l’acompanyament de l’equip del Protesta, van crear el guió, van participar de la producció i el 
rodatge del curtmetratge que es projectà al Cinema Vigatà durant el festival davant de més d’un 
centenar de persones.  Després de la projecció hi hagué un col·loqui on hi van participar els 
protagonistes del treball, les entitats que l’han promogut i els organitzadors del Protesta.  

 

 

 

Fotograma del curtmetratge 'Trenquem el silenci' 

 

 

Finalment, cal destacar, que el festival ha estrenat una nova col·laboració amb Tona d’Idees i va fer 
un passi del documental Complicit, relacionat amb la temàtica d’enguany, el dia 11 d’octubre a la 
Sala la Canal de Tona. Per primer cop, també, es va fer una sessió a l’Ateneu Harmonia de 
Barcelona la setmana posterior al festival on es van passar els curtmetratges guanyadors del 2018.  
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1.4. EL FESTIVAL PROTESTA FORA DE VIC  
 
 
Ampliar la xarxa i fer difusió del Protesta al territori és un dels objectius del festival. Per aquest 
motiu, enguany s’han organitzat 6 sessions fora de la ciutat de Vic. La primera va ser a la localitat 
osonenca de Tona, el dia 11 d’octubre, on es va projectar Complicit, en un acte organitzat 
conjuntament amb Tona d’Idees.  
 
El segon acte va ser a Manresa, el dia 14 d’octubre, on per segon any, es va col·laborar amb el 
Cineclub de la ciutat i la pel·lícula de Michael Haneke ‘Happy End’ va tenir una molt bona acollida 
per part del públic.  
 
La tercera, el 17 d’octubre, va ser a Barcelona, on un any més, el festival va exhaurir les entrades 
del Cinema Cooperativa Zumzeig per veure ‘Beauty and the Dogs’ i el monòleg de la Júlia Barceló 
d’un fragment de l’espectacle ‘Aüc’ de les Impuxibles i la Carla Rovira. El dia 26 d’octubre, durant el 
festival Protesta, l’associació Tona d’Idees va organitzar una sessió amb el Punt Jove de Tona on 
van projectar 3 curtmetratges de la selecció oficial per donar a conèixer el festival i sensibilitzar els 
joves.  
 

 
Foto: Entrada sessió al cinema Zumzeig de Barcelona 

 
 
Els dies 27 i 28 d’octubre, es va participar a la Fira d’Economia Social i Solidària (FESC) on, a més 
de tenir un stand amb informació, es va participar a una taula rodona sobre ‘Festivals de Cultura i 
Economia Social i Solidària’.  
 
Finalment, el 8 de novembre, a l’Ateneu Harmonia de Barcelona, es van projectar els curtmetratges 
guanyadors de la 6a edició del festival. 
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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.  

 

 

 

Foto: Públic a la sessió del Xic Protesta a l’Espai ETC 

 

A l’edició del 2018, més de 2.500 persones han participat en algun dels actes organitzats dins el 
marc del Festival Protesta. D’aquestes, més d’un miler 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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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 Fundació Puig-
Porret., Catalunya Film Festivals i el Consell Local per la Cooperació de Vic. Entre els 
col·laboradors hi ha Cineclub Vic, Montferrer, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la 
Universitat de Vic, el Seminari de Vic, Cineclub Manresa, Tona d’Idees, l’Harmonia i el BccN 
Barcelona Creative Commons Festival.  

Com cada any, el Protesta es pot realitzar gràcies a la implicació dels espais com l’Etc, el Seminari 
de Vic, el Fòrum de Debats, la Nyàmera, la Muntanya de Llibres, l’Atlàntida, el Casino de Vic, la 
Reciclària i l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies.  

Els mitjans col·laboradors que han donat suport al festival i n’han fet difusió al 2018 són TresC, 
iCat, el 9 Nou, la Directa, Setembre, la Jornada i el Nació Digital.  

 

 

Foto: taquilla del cinema Vigatà els dies del festival 
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1.7. PRESSUPOST  
 
 
En aquesta sisena edició del Festival Protesta, hem comptat amb un pressupost lleugerament 
superior al de l’any passat. D’aquesta manera hem pogut 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. Hem tingut, però, la clara intenció de donar més protagonisme a la mostra 
de llargmetratges augmentant a 15 els treballs projectats, aquest fet ens ha fet reajustar les 
despeses per fer-ho possible. El pressupost total ha estat de 25.633€ 

Ingressos 

 

Despeses 

 

€6.890  

€5.409  

€5.000  

€2.500  

€2.824  

€1.800  

€1.210  

Diputació de Barcelona 

ICEC 

Ajuntament de Vic 

PuigPorret 

Taquillatge i merchan 

Catalunya Film Festival 

Consell de Cooperació de Vic 

€6.200  

€4.847  

€3.237  

€1.605  

€3.430  

€2.783  

€2.994  Estructura

Programació cinema

Comunicació i promoció

Activitats Paral·leles

Lloguer espais

Premis

Gestió
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2. CONCURS DE CURTMETRATGES  
 
El concurs de curtmetratges està obert a tothom, com en les passades edicions, a amateurs i 
professionals de tot el món, autors i autores d’un treball cinematogràfic que complís amb les bases 
del festival i que volguessin explicar, denunciar o defensar algun fet de temàtica social. 

Aquest any, des del 15 de febrer i fins el 15 de maig, el festival va rebre 383 curtmetratges 
procedents de 44 països diferents, entre els quals hi havia Alemanya, Argentina, Brasil, Senegal, 
Kazakhstan, Rússia o Egipte. D’aquests, 169 procedeixen de l’Estat espanyol i 46 van especificar 
que eren catalans. Dels curtmetratges inscrits, 257 eren de ficció, 119 documentals i 4 d’animació. 
Entre tots aquests treballs, l’organització va establir la Selecció Oficial amb 12 treballs en total (7 
curtmetratges de ficció i 5 curtmetratges documentals) i la Selecció no competitiva, amb 27 
curtmetratges que s’han projectat durant la setmana de festival. 

2.1. PREMIS  
 
El Festival Protesta compta amb 4 premis establerts en les següents categories:  

 Premi documental: 1.000€  
 Premi ficció: 1.000€ 
 Premi del públic: 500€  
 Menció Especial: Sense dotació econòmica 

 
 
Cada any, el forjador osonenc, Enric Pla “Montferrer” elabora els trofeus del Protesta. 

 

Foto: Elaboració dels trofeus al taller d’Enric Pla “Montferrer” 
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El premi al millor curtmetratge documental i ficció estan concedits pel jurat. La Menció Especial 
l’atorga l’organització del Festival Protesta. 

A les bases del festival consta que el 25% del total del premi econòmic anirà destinat a una entitat 
social sense ànim de lucre que el mateix guanyador o guanyadora escull.  

A l’edició del 2016 es va incloure una menció especial per la qualitat, missatge i temàtica. La 
menció no té premi econòmic ni trofeu i l’atorga l’organització. 

 
 

2.2. JURAT 
 
El jurat del Festival Protesta està format per professionals amb una reconeguda trajectòria dins del 
món audiovisual, del cinema o l’activisme social. El jurat del Festival Protesta 2018 ha estat el 
següent: 

 Andreu Meixide, codirector del Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN) 
 Eulàlia Iglesias, crítica de cinema 
 Marc Sanyé, fotoperiodística 
 Marina Garcés, filòsofa i assagista  
 Sergi López, actor 
 Sílvia Quer, directora de cinema 
 Yolanda Olmos, membre de Dones Visuals 
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2.3. SELECCIÓ OFICIAL CONCURS CURTMETRATGES 
 
Els dotze treballs que optaven a guanyar el concurs de curtmetratges van ser: 

1. 3 STOLEN CAMERAS 

Direcció: Equipe Media i RåFILM / País: Sàhara O., Suècia 

2. 5105, HISTORIA DE UNA FUGA DE MAUTHAUSEN 

Director: Diego González / País: Estat espanyol 

3. CHEN LI 

Directors: Roberto F. Canuto & Xu Xiaoxi / País: Xina 

4. CUNETAS 

Director: Pau Teixidor / País: Catalunya 

5. EU SOU O SUPER-HOMEM 

Director: Rodrigo Batista / País: Brasil 

6. EUSEBIO 80 

Directors: Jesús Martínez i Iván Molina / País: Estat espanyol 

7. IN LOVE 

Director: Jéremie Lopez / País: França 

8. LA MUJER INVISIBLE ♀ 

Directora: Noemi Chantada / País: Estat espanyol 

9. THE SORROW OF OUR HOUSE ♀ 

Directora: Kirsten Gainet / País: Russia 

10. UNO 

Director: Javier Marco / País: Estat espanyol 

11. WELCOME TO EUROPE ♀ 

Directora: Celia Hernández García / País: Estat espanyol 

12. WHITE 
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Directora: David Moya / País: Regne Unit 

2.4. SELECCIÓ CURTMETRATGES FORA DE CONCURS 
 

La selecció no competitiva la van formar 27 curtmetratges que es van projectar en dues sessions el 
Dissabte, 20 d’octubre i el Dissabte, 27 d’octubre al Cinema Vigatà: 

1. 16 SEMANAS  

Directora: Carlota Coronado / País: Estat espanyol 

2. 19’35”  

Director: Adam Selo / País: Italia 

3. ANATEMA  

Directora: Geni Lozano / País: Catalunya 

4. BREAKING WALLS  

Director: Francisco Montoro / País: Estat espanyol 

5. CAVALLS MORTS  

Direcció: Marc Riba i Anna Solanas / País: Catalunya 

6. CE QUI ÉCHAPPE  

Directora: Ely Chevillot / País: Bèlgica 

7. CORP.  

Director: Pablo Polledri / País: Argentina 

8. DERECHOS Y HUMANOS  

Director: Ignacio Ibarra / País: Argentina 

9. IRGENDWER  

Director: Marco Gadge / País: Alemanya 

10. LA CÁSCARA  

Director: Alex Calzada / País: Estat espanyol 

11. LA CRECIENTE  

Direcció: Lluís Miras Vega i Luz Ruciello / País: Argentina 
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12. LA LECCIÓN  

Director: Hugo Gómez / País: Estat espanyol 

13. LAYMUN  

Directores: Catherine Prowse i Hannah Quinn / País: Regne Unit 

14. LE VIVRE ENSEMBLE  

Director: Jose Luis Santos / País: Estat espanyol 

15. MAVI YARIN  

Director: Numan Ayaz / País: Turquia 

16. NICTOFOBIA  

Directora: Karla Campuzano / País: Mèxic 

17. PISCINA 

Director: Leandro Goddinho / País: Brasil 

18. PROJECTE MÒBIL: EL VIATGE  

Director: Francesc-Josep Deó / País: Catalunya 

19. SAVIS DE L’HORTA  

Director: David Segarra / País: País Valencià 

20. STANBROOK  

Director: Carlos Aceituno / País: Estat espanyol 

21. TALEGOCOMEDIA  

Directora: Iris Rodríguez Pérez / País: Estat espanyol 

22. THE LAST EMBRACE  

Director: Saman Hossinpour / País: Iran 

23. THE NIGHT BETWEEN ALL AND I  

Director: Josep Prim / País: Estat espanyol 

24. WATANI: MY LAND  

Director: Joan Paüls Vergés / País: Catalunya 
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25. WHAT HAPPENS TO A DREAM DEFERRED  

Director: Scott Boehm / País: EUA 

26. WOMAN  

Director: Adri Sola / País: Estat espanyol 

27. ZERO  

Director: David Macián / País: Estat espanyol 

 

2.5. TREBALLS GUANYADORS 
 
El jurat del Festival va poder veure els curtmetratges de la Selecció Oficial de manera online a casa 
seva o bé, a la projecció contínua de tots els treballs el diumenge 28 d’octubre al Cinema Vigatà. 
Posteriorment, es va organitzar un berenar amb tots els membres per decidir els dos guanyadors. 
El premi del públic va sortir de les votacions dels participants a cada acte del festival. Cada persona 
podia votar de l’1 al 5 cada curtmetratge amb una butlleta anònima. 

 

Foto: públic del festival votant els curtmetratges a concurs 
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Els guanyadors del Protesta 2018: 

 Premi del jurat al millor curtmetratge de ficció: “Uno" de Javier Marco. 
 Premi del jurat al millor curtmetratge documental: "La mujer invisible” de Noemí Chantada. 
 Premi del públic: “Cunetas" de Pau Teixidor 
 Menció especial de l’organització: “White” de David Moya. 

 

2.6. BASES DEL CONCURS DE CURTMETRATGES 2018 
 

1. Poden participar tots aquells curtmetratges que no hagin estat programats en edicions 
anteriors ni a la Secció Oficial del Festival ni a la Selecció No Competitiva. 

2. Es pot presentar qualsevol curtmetratge nacional o internacional que tingui com a temàtica la 
crítica social, tan de ficció, com d’animació o documental. 

3. Cada participant pot inscriure més d’un curtmetratge. 
4. Les obres es poden presentar en qualsevol idioma. Els curtmetratges que no siguin en català 

o castellà hauran d’estar subtitulats en alguna d’aquestes dues llengües. 
5. La durada dels curtmetratges no pot superar els 30 minuts. 
6. Els curtmetratges no podran tenir continguts que faltin al respecte a qualsevol persona, 

conjunt o entitat, ni que vulnerin el dret a l’honor, a la intimitat, a la imatge, ni cap altre dret 
que afecti terceres persones. 

7. L’organització del Festival Protesta declina qualsevol responsabilitat legal en relació als 
curtmetratges presentats al festival i amb el seu contingut. 

8. Els/les participants garanteixen que els curtmetratges no vulneren cap dret de propietat 
intel·lectual, ni industrial, ni d’explotació. 

9. Els autors/es dels curtmetratges inscrits al festival en cedeixen els drets de projecció pública 
durant els dies de festival, incloses les presentacions prèvies i posteriors, per tal de 
promocionar el festival i les obres presentades, sempre, sense cap finalitat comercial ni 
lucrativa. En tot cas, els autors seran sempre informats prèviament. 

10. El festival es reserva el dret de publicar un tràiler o un fragment de màxim 30 segons de cada 
curtmetratge de la Secció Oficial a la web i a les xarxes socials amb la mateixa finalitat. 

11. El material rebut passa a formar part de l’arxiu del festival. 
12. Les inscripcions de curtmetratges es podran fer des del 15 de febrer al 15 de maig de 2018, 

ambdues dates incloses. 
13. La inscripció dels curtmetratges es farà online, tal com s’indica al final d’aquestes bases. La 

recepció del material i la correcta inscripció serà comunicada a tots als participants mitjançant 
un correu electrònic. 

14. L’organització donarà a conèixer els/les finalistes el dia 14 de setembre de 2018. 
15. Els autors/les autores dels curtmetratges seleccionats per la Secció Oficial hauran d’enviar 

una còpia del curtmetratge en alta definició (condicions tècniques anotades al final d’aquestes 
bases), dos fotogrames, el cartell en A3 i el teaser per tal de publicar-los als canals de 
comunicació del festival. L’enviament es farà al correu electrònic que indicarà l’organització 
del festival. 
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3. LLARGMETRATGES  
 
El Festival Protesta continua la seva aposta pel cinema d’autor de qualitat, tant per la ficció com pel 
documental, augmentant d’11 a 15 les projeccions de pel·lícules en aquesta edició 2018. 
  
S’han seleccionat pel·lícules de denúncia d’arreu del món i preferentment estrenes o amb molt poc 
recorregut en cinemes comercials a Catalunya i a l’Estat. Cinematogràficament el festival aposta 
per programar pel·lícules que ofereixin una mirada original i cinematogràfica a conflictes que siguin 
poc coneguts a Catalunya o visions diferents a conflictes que ja es coneixen. A més, des d’aquest 
any s’aposta per un cinema majoritàriament fet per dones. 
 

 
 

Foto: Hall del Cinema Vigatà abans d'una projecció 

3.1. PROGRAMACIÓ PARITÀRIA 
 
El Festival Protesta ha decidit fer una programació paritària en els llargmetratges, 8 dirigits per 
dones i 7 per homes. El treball de recerca i selecció és més complexa, degut a la ínfima quantitat 
de pel·lícules dirigides per dones, però ens hem vist obligades a fer-ho. Des del festival, 
marcadament feminista, no ens hem volgut limitar a marcarnos dates ni signar cap conveni per 
elaborar una programació igualitària en un futur, ja ho hem fet.  
 
Entre d’altres dades que s’han utilitzat enguany per demostrar la poca presencia de les dones en el 
món del cinema, es troba l’informe del CIMA de 2016 que diu que només un 12% de les pel·lícules 
estan dirigides per dones. Elles representen només un 24% de les treballadores de la indústria 
cinematogràfic i, només un 2%, són directores de fotografia. 
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3.2. SELECCIÓ DE PEL·LÍCULES  
 
En l’edició 2018 del festival s’han programat 8 estrenes a Catalunya, 5 de les quals també ho han 
sigut a l’Estat. S’ha fet una gran aposta pel cinema documental, i el resultat ha sigut molt positiu, 
amb molt públic a totes les sessions.  
 
Com a cada edició, al Protesta s’hi han pogut veure pel·lícules relacionades amb la temàtica, les 
noves tecnologies, com Complicit, una producció suïssa que mostra les condicions en què es 
fabriquen els mòbils a la Xina i les malalties que alguns productes químics utilitzats provoquen als 
treballadors de la indústria. Relacionada amb la tecnologia també s’ha projectat el clàssic Metroplis, 
del director alemany Fritz Lang, una pel·lícula de cinema mut del 1927 que mostra els perills de la 
industrialització, de la tecnologia i del capitalisme; o Palestine.net, un documental que mostra com 
poden ajudar les noves tecnologies a treballar per la resolució del conflicte entre Israel i Palestina. I 
no relacionada amb la temàtica però si sobre la situació de la dona al cinema, s’ha projectat Half 
the Picture, de la directora Amy Adrion, on fa un retrat de la situació de la dona a la indústria de 
Hollywood. 
 
El festival va inaugurar l’edició 2018 amb la pel·lícula Quest, un documental nord americà rodat en 
10 anys que segueix una família afroamericana i mostra com afronta els conflictes que succeeixen 
al barri. Però durant els 10 dies de festival s’han pogut veure tot tipus de pel·lícules tractant 
temàtiques molt diverses, com Winnie, un biopic de l’activista sudafricana Winnie Madikizel; 
Freedom for the wolf, un retrat de la situació actual de la democràcia al món o The devil we know, 
d’Stephanie Soechtig, un documental que ens explica un dels escàndols mediambientals més 
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grans de la història protagonitzat per l’empresa Dupont. Com a pel·lícules més destacades la 
producció tunissiana Beauty and the Dogs, de Kaouther Ben Hania, on una dona lluita contra el 
sistema per poder denunciar un grup de policies que l’han violat; A woman captured, un 
documental de Bernadett Tuza-Ritter que mostra la situació d’esclavitud domèstica d’una dona dins 
les fronteres europees, o Watani my homeland, un documental colpidor que narra la història de la 
guerra civil de Síria, i des del lloc dels fets, a través de l’experiència de les filles d’una família. Una 
altra de les estrenes destacades va ser A mother brings her son to be shot, de la directora irlandesa 
Sinead O’Shea, un documental filmat durant cinc anys que examina la violència que encara avui 
dia es viu a Irlanda. 
 

 
 

Foto: Projecció de “Beauty and the Dogs” al Cinema Zumzeig de Barcelona 

 
 
 
Casualment s’han projectat les dues últimes pel·lícules de dos grans directors de cinema austríacs. 
La nova pel·lícula de Michael Haneke, Happy End, on mostra una família francesa d’alt nivell 
adquisitiu que viu al costat del camp de refugiats de Calais; i també el nou documental d’Ulrich 
Seidl, Safari, on fa un seguiment als turistes que cacen animals en safaris organitzats. 
 
Pel que fa als més petits, el festival continua apostant, i amb ànim de fer més projeccions en un 
futur, pel Xic Protesta. Amb la sala pràcticament plena els petits i acompanyants van poder gaudir 
de Pompoko, una pel·lícula d’animació d’un dels grans de l’anime japonès, Isao Takahata, on un 
grup d’animals amb habilitats especials decideixen lluitar contra l’empresa que està tallant els 
arbres del bosc. 
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Foto: Projecció de Metropolis a l'Espai ETC 

 
Els llargmetratges del Protesta 2018 ha estat:   
 
COMPLICIT ♀ 
Gènere: Documental 
Directora: Heather White 
Duració: 89’ 
País: EUA  
En Yi Yeting està lluitant per sobreviure a una leucèmia ocupacional, alhora que ajuda altres 
treballadors com ell, enverinats per benzè i hexà. Mentre investiga al barri que envolta l’empresa 
Foxconn, el principal proveïdor d'Apple, descobreix que desenes de treballadors que fabriquen 
smartphones estan malalts. 
 

HAPPY END 
Gènere: Ficció 
Director: Michael Haneke 
Duració: 107’ 
País: Àustria, França 
El director austríac d’“Amor” i “La pianista”, Michael Haneke, ens explica la història d’una família 
francesa d’alt nivell adquisitiu des d’una narrativa altament crítica i satírica. La família viu en una 
bombolla, aliena a la realitat, allunyada de tots els problemes que vagin més enllà del seu porxo, 
situat a Calais, al costat dels campaments on viuen milers de refugiats. 
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BEAUTY AND THE DOGS ♀ 
*Estrena a Catalunya 
Gènere: Ficció 
Directora: Kaouther Ben Hania 
Duració: 100’ 
País: Tunísia 
Durant una festa d’estudiants, Mariam, una jove dona tunisiana coneix el misteriós Youssef i se’n 
va amb ell. Començarà una llarga nit, durant la qual haurà de lluitar pels seus drets i la seva dignitat 
després que uns policies la violin. Però, com es pot fer justícia quan aquesta es troba al costat dels 
assetjadors? 
 
QUEST 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Director: Jonathan Olshefski 
Duració: 105’ 
País: EUA 
Un retrat intimista d’una família de North Philadelphia filmat durant més d’una dècada. Christopher 
“Quest” Rainey i Christine', obren la porta del seu estudi musical, que els serveix com un santuari 
creatiu per evadir-se de les disputes que afecten el barri. Durant els més de 10 anys que es grava 
el documental, la família evoluciona mentre al carrer es viu una barreja d’alegria i crisi inesperada. 
 
FREEDOM FOR THE WOLF 
*Estrena a Catalunya 
Gènere: Documental 
Director: Rupert Russell 
Duració: 89’ 
País: Alemanya  
La democràcia està en crisi. Una nova generació de líders electes està desmantellant la llibertat i la 
democràcia tal com la coneixem. Filmat al llarg de tres anys en cinc països, Freedom for the wolf és 
una investigació èpica sobre aquest nou règim de democràcia intolerant. Descobrim com gent de 
tots els racons del món lluiten pel mateix: contra líders electes que trepitgen els drets humans, les 
minories i els seus oponents polítics.  
 
WINNIE  ♀ 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Directora: Pascale Lamche 
Duració: 98’ 
País: França, Països Baixos, Sud Àfrica 
Winnie Madikizela Mandela és una de les dones polítiques contemporànies més incompreses i 
intrigants. Per primera vegada, Winnie reconstrueix, i considera encertada, la seva lluita per 
derrotar l’Apartheid des de dins. Amb una visió íntima de la pròpia Winnie i amb el testimoni dels 
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enemics que van intentar suprimir les seves capacitats radicals, aquesta pel·lícula tracta sobre la 
veritable Winnie. 
 
POMPOKO 
Gènere: Animació 
Director: Isao Takahata 
Duració: 119’ 
País: Japó 
Dia: 21 d’octubre, 17h 
Espai: ETC 
Una de les perles d’Isao Takahata, de l’Estudi Gibli. Quan els protagonistes d’aquesta història 
descobreixen que els homes estan talant els arbres del bosc on viuen per fer-hi una urbanització de 
cases, decideixen aturar-los fent ús de les seves fantàstiques habilitats. 
 
HALF THE PICTURE  ♀ 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Directora: Amy Adrion 
Duració: 94’ 
País: EUA 
El documental Half the Picture, celebra el treball innovador de dones cineastes i investiga la 
discriminació sistèmica que, des de fa dècades, va negar oportunitats a massa dones amb talent a 
Hollywood. 
 
METROPOLIS 
Gènere: Ficció 
Director: Fritz Lang 
Duració: 153’ 
País: Alemanya 
Ens trobem a l’any 2026 a la gran ciutat de Metropolis. La classe obrera viu als soterranis on 
treballa i té prohibit sortir a l´exterior, on la classe dirigent viu en uns grans gratacels. Freder, el fill 
del president de la ciutat, s’enamora de la Maria, una noia que lluita per millorar les condicions de 
vida dels proletaris.  
 
PALESTINE.NET  ♀ 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Directora: Anat Tel Mendelovich 
Duració: 50’ 
País: Palestina, Israel 
La pel·lícula segueix les històries d'una nova generació de palestins que a través de les xarxes 
socials aconsegueixen arribar més enllà de les barreres físiques de l'ocupació. Manal, Issa, Ahmad 
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i Mussa, des de Cisjordània i Gaza, intenten trencar l'statu quo actual i recuperar la seva llibertat. 
Són la Generació Palestina Y.  
 
SAFARI 
Gènere: Documental 
Director: Ulrich Seidl 
Duració: 90’ 
País: Àustria  
L’últim documental d’Ulrich Seidl està rodat a la selva africana, on zebres, impales i nyus campen 
en llibertat. Els turistes alemanys i austríacs que hi van a caçar esperen entre els arbustos i 
aguaiten les preses. Disparen, criden d’emoció i posen amb els animals que han caçat. Safari és 
una pel·lícula sobre gent que passa les seves vacances matant. Una pel·lícula sobre la naturalesa 
humana. 
 
THE DEVIL WE KNOW  ♀ 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Directora: Stephanie Soechtig 
Duració: 88’ 
País: EUA 
Descobrim un dels escàndols mediambientals més grans de tots els temps, quan un grup de 
ciutadans de West Virginia, s’enfronta a la poderosa empresa DuPont, després que descobrissin 
que aquesta sabia que havia estat abocant una substància tòxica al subministrament d’aigua 
potable. Ara aquest químic està a la sang del 99,7% dels nord-americans. 
 
WATANI: MY HOMELAND 
*Amb la presència del director. 
Gènere: Documental 
Director: Marcel Mettelsiefen 
Duració: 76’ 
País: Regne Unit 
Watani: My Homeland narra la història de la guerra civil de Síria a través de l’experiència d’una 
família, fent un seguiment a les tres joves filles i al seu germà durant més de 3 anys. 
 
A WOMAN CAPTURED  ♀ 
*Estrena a Catalunya. Amb la presència de la directora. 
Gènere: Documental 
Directora: Bernadett Tuza-Ritter 
Duració: 89’ 
País: Hongria 
Una dona europea ha sigut esclava domèstica d’una família durant 10 anys. Ella és una de les més 
de 45 milions de víctimes de l'esclavitud moderna. Gràcies a la presència de la directora, Bernadett 
Tuza-Ritter, s'apodera i decideix escapar convertint-se en una persona lliure. 
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A MOTHER BRINGS HER SON TO BE SHOT  ♀ 
*Estrena a Catalunya i a l’Estat espanyol 
Gènere: Documental 
Directora: Sinead O'Shea 
Duració: 84’ 
País: Irlanda 
Filmat durant cinc anys, aquest documental, amb un humor decididament negre, examina la 
violència comesa per grups que s'oposen al procés de pau a Irlanda del Nord, molt després que els 
problemes s'hagin acabat. El títol no és una exageració. 
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4 LA SETMANA DEL FESTIVAL  
 

La programació del Protesta va comptar amb 24 activitats en 10 espais de la ciutat de Vic, 30 
sessions si englobem el total de ciutats per on ha passat l’esdeveniment enguany.  
 
 

 
 
 

4.1 PROGRAMACIÓ 
 
 

Divendres, 19 d’octubre 

21.30h INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL + QUEST (estrena a l’Estat espanyol) 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

 

Dissabte, 20 d’octubre 

10.00h PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ NO COMPETITIVA 

16 semanas, 19’35”, Anatema, Breaking walls, Cavalls morts, Ce qui échappe, Corp., Derechos y 
humanos, Irgendwer, La cáscara, La creciente i La lección. 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
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13.00h PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE ‘TRENQUEM EL SILENCI’ 

Presentació del curtmetratge documental sobre assetjament escolar fet al taller ‘Civicus 2018’, 
impartit pel Festival Protesta i organitzat pel VicJove i el Consell Local de la Cooperació de Vic. 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

18.30h FREEDOM FOR THE WOLF (estrena a Catalunya) 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

21.30h WINNIE (estrena a l’Estat espanyol) 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

 

Diumenge, 21 d’octubre 

12.00h VERMUT: ‘FLIRTEIG 6.0’, LLIGAR PER INTERNET 

Conversa oberta. Modera: Elena Crespi, psicòloga i sexòloga 
Actuació musical d’Ernest Crusats. 
Espai: La Reciclària (Carrer del Dr. Candi Bayés, 32. Vic) 

 

 

Foto:  1 Activitat 'Flirteig 6.0' a La Reciclària 
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17.00h XIC PROTESTA. POMPOKO 

Projecció de la pel·lícula infantil 
Espectacle ‘Jacint i la maleta Teca’ 
Espai: ETC (pg. Generalitat, 46. Vic) 

*L’acte comptà amb la col·laboració del Cineclub Vic i el Consell Local de Cooperació de Vic. 

 

19.00h PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘NO CALLAREM’ 

Projecció dels curtmetratges: Eu sou o super-homem i The sorrow of our house 

Presentació de l’exposició i pintura en directe 

Espai: Sala Torras i Bages, Seminari Vic (Ronda de Francesc Camprodon, 2) 

*L’acte comptà amb la col·laboració de No Callarem 

 

Dilluns, 22 d’octubre 

19:30h ROBOTS I ÈTICA: ON ENS PORTA LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL? 

Projecció dels curtmetratges: Uno i Cunetas 

Xerrada a càrrec de Carme Torras, doctora en Informàtica, professora d'investigació a l'Institut de 
Robòtica (CSIC-UPC) i escriptora. 

Espai: Fundació Antiga Caixa de Manlleu (Rambla de l’Hospital, 11. Vic) 

*L’acte compta amb la col·laboració del Fòrum de Debats. 

 

21.30h HALF THE PICTURE (estrena a l’Estat espanyol) 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

 

Dimarts, 23 d’octubre 

11:00h MASTERCLASS: ‘DISSECCIÓ DEL COS DIGITAL’, EL RETORN SOCIAL DE 
L’AUDIOVISUAL 

Conferència a càrrec d’Andreu Meixide, codirector del Barcelona Creative Commons Film Festival 
(BccN) 
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Espai: Laboratori de Creativitat, UVic (Edifici F de Miramarges, Carrer de la Sagrada Família, 7) 

* L’acte comptà amb la col·laboració de la Universitat de Vic i Barcelona Creative Commons Film 
Festival 

 

Foto: Masterclass a la Uvic 

 

19.00h ‘BOTS’, ELS NOUS ORGANISMES DE LA SOCIETAT XARXA 

Projecció dels curtmetratges: 5105, Historia de una fuga de Mauthausen i Chen Li 

Xerrada a càrrec d’Efraín Foglia, dissenyador, investigador i membre de guifi.net 

Espai: Muntanya de Llibres (Carrer de Jacint Verdaguer, 31. Vic) 

*L’acte compta amb la col·laboració de Setembre. 

21.30h METROPOLIS 

Espai: ETC (pg. Generalitat, 46. Vic) 

*L’acte compta amb la col·laboració del Cineclub Vic 

 

Dimecres, 24 d’octubre 

19.00h PALESTINE.NET (estrena a l’Estat espanyol) 
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Projecció dels curtmetratges Eusebio 80 i In love 

Projecció del documental i col·loqui amb Sami Abdul-Jawad, palestí resident a Vic, Alys Samson, 
activista del BSD, i Joan Coma Roura, sociòleg 

Espai: El Casino (Sala Modernista, carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

 

Foto: Sessió Palestine.net al Casino de Vic 

21.30h SAFARI 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

 

Dijous, 25 d’octubre 

19.00h EL PATRIARCAT A LA XARXA 

Projecció dels curtmetratges: 3 Stolen cameras i White 

Conversa amb Maria Olivella, antropóloga y coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la UOC, i Maria 
Antonia Huertas, professora dels estudis d’informàtica, multimèdia i telecomunicacions de la UOC. 
Espai: La Nyàmera (Rambla de Sant Domènec,  Vic) 
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21.30h THE DEVIL WE KNOW (estrena a l’Estat espanyol) 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
 
Divendres, 26 d’octubre 
 
19.00h IDEES PER UNA INTERPRETACIÓ DEL SUPERÀVIT AUDIOVISUAL 
- Projecció dels curtmetratges: Welcome to Europe i La mujer invisible 
- Hilo mental (Félix Pérez-Hita i Arturo Bastón) 
Espai: ACVic Centre d'Arts Contemporànies (Carrer Sant Francesc, 1) 
21.30h WATANI MY HOMELAND 
Projecció del documental i cinefòrum amb el director, Marcel Mettelsiefen 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
 
Dissabte, 27 d’octubre 
 
10.00h PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ NO COMPETITIVA 
Laymun, Le vivre ensemble, Mavi yarin, Nictofobia, Piscina, Projecte mòbil: el viatge, Savis de 

l’horta, Stanbrook, Talegocomedia, The last embrace, The night between Ali and I, Watani: my land, 
What happens to a dream deferred, Woman i Zero. 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
 
18.30h A WOMAN CAPTURED (estrena a Catalunya) 
Projecció del documental i col·loqui amb la directora, Bernadett Tuza-Ritter 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
*L’acte comptà amb la col·laboració del Consell Local de Cooperació de Vic. 
 

21.30h A MOTHER BRINGS HER SON TO BE SHOT (estrena a l’Estat espanyol) 
Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 
 
Diumenge, 28 d’octubre 
 
10.00h PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ OFICIAL 2018 
3 stolen cameras, 5105, historias de una fuga de Mauthausen, Chen Li, Cunetas, Eu sou o super-

homem, Eusebio 80, In love, La mujer invisible, The sorrow of our house, Uno, Welcome to Europe i 

White. 

Espai: Cinema Vigatà (Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic) 

19.30h FESTA FINAL 2018 

Entrega de premis amb monòlegs, música, performances i ‘speech-corner’ del jurat seran els 
protagonistes a la festa final del Festival Protesta 2018. 

Espai: L’Atlàntida (Carrer de Francesc Maria Masferrer, 4. Vic) 

https://www.google.com/search?safe=off&client=firefox-b-ab&q=marcel+mettelsiefen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NijLy8s1UoJwk8zik9JM0pK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAM2kpIzgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjay-jtmM7dAhUEz4UKHU7uBBgQmxMoATAdegQICRAs
https://www.google.com/search?safe=off&client=firefox-b-ab&q=a+woman+captured+bernadett+tuza-ritter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzLjMyLzIpU-LSz9U3qCzJrkqu0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFADuQodE1AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie_p65l87dAhXhx4UKHQ37BQQQmxMoATAbegQIChAf
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+ PROTESTA 

TONA 

Dijous, 11 d’octubre 

20.30h Projecció COMPLICIT 

Espai: Sala la Canal (Carrer Antoni Figueras, 23) 

*L’acte comptà amb la col·laboració de Tona d’Idees. 

Divendres, 26 d’octubre 

Projecció de curtmetratges de la selecció oficial Protesta 2018 

Espai: Punt Jove de Tona (Carrer Nou,1) 

 

MANRESA 

Diumenge, 14 d’octubre 

18.30h Projecció HAPPY END 

Espai: Auditori Plana de l’Om (Carrer del Born) 

*L’acte comptà amb la col·laboració de Cineclub Manresa. 

 

Foto: Sessió al Cineclub Manresa 
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BARCELONA 

Dimecres, 17 d’octubre 

20.30h Projecció BEAUTY AND THE DOGS (estrena a Catalunya) + monòleg de Júlia Barceló. 
Fragment extret de l’espectacle ‘Aüc’ de Les Impuxibles i Clara Rovira. 

Espai: Zumzeig Cinema (Carrer de Béjar, 53. Sants) 

 

Dissabte i diumenge, 27 i 28 d’octubre 

Stand a la FESC Fira d'Economia Solidària de Catalunya 
Participació a la taula rodona sobre ‘Festivals de Cultua i Economia Social’ 
Espai: Fabra i Coats (Barcelona) 

 

Dijous, 8 de novembre 

19.00h Projecció dels curtmetratges guanyadors del Festival Protesta 2018 

Espai: Ateneu l’Harmonia (Carrer de Sant Adrià, 20. Sant Andreu) 

*L’acte comptà amb la col·laboració de l’Ateneu l’Harmonia. 

 

4.2 FESTA FINAL  
 
Un any més el Protesta va tancar l’edició amb un dels actes més esperats del festival: la festa final i 
entrega de premis. El certamen, que un any més va tenir lloc  a l’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona, va reunir diferents artistes que van fer gaudir a un públic totalment entregat durant més 
d’una hora.  
 
Tot començava a dos quarts de set de la tarda quan els llums de l’auditori Joaquim Maideu 
s’apagaven i començava a sonar un violí de la ma de l’artista Sara Fontán.  
Pocs segons més tard Fontán introduïa el looper creant així un espectacle de so i llum que va 
sorprendre a tots els assistents.  
 
Galdric Plana, el presentador de la festa final d’aquest any, donava la benvinguda amb un monòleg 
sobre la influència de les noves tecnologies en el nostre dia a dia i ho feia amb el seu particular toc 
d’humor. Més endavant també presentava “l’ull que tot ho veu” i que prèviament havia estat present 
en els diferents espais de la ciutat on s’havien programat activitats del festival. Al llarg de la festa, 
en Galdric i l’ull, conversaven sobre diferents temes i s’interpel·laven per tal de debatre des del punt 
de vista humà i tecnològic.  
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Un any més els membres del jurat van participar en l’anomenat ‘speech corner’ on durant uns pocs 
minuts cada un d’ells feia un petit discurs sobre les noves tecnologies per tal de fer reflexionar als 
espectadors al voltant d’aquest tema.  
 
A la meitat de la gala es van tornar a apagar els llums i va aparèixer en pantalla una trucada 
d’Skype en la que es veia a una noia ballant en el back statge. Pocs segons més tard apareixia a 
l’escenari la ballarina Laura Marsal amb un telèfon mòbil que reproduïa de forma instantània un 
vídeo en mode selfie que permetia seguir l’actuació de forma interactiva.  
 

 
El plat fort de la nit va venir just després quan es van desvetllar els noms dels guanyadors en les 
diferents categories i es van entregar els corresponents premis.  
 
Una de les sorpreses del vespre va arribar quan la Tiana Dixon, que estava assentada entre el 
públic, es va aixecar amb el seu Ukulele i va posar la pell de gallina al públic mentre interpretava 
una versió de la cançó ‘Freedom’ de la pel.lícula Django Unchained dirigida per Tarantino. Mentre 
Dixon cantava van anar apareixent imatges a la pantalla de diferents manifestacions pels drets 
humans i les llibertats en diversos països del món. El Protesta s’acomiadava així amb els millors 
desitjos de pau, llibertat i fraternitat entre els pobles i convidava a seguir protestant per un món 
millor.  
 

4.3 EXPOSICIONS  
 
Expressart s’ha exposat al Seminari de Vic, durant un mes, dins dels marc dels Festival Protesta, 
que sempre s’ha posicionat contra la censura i ha defensat la llibertat d’expressió en totes les 
seves formes, per això es va adherir al manifest impulsat per No Callarem i va participar en els 
diferents actes de la campanya organitzats a Vic. 

Expressart es una mostra d’art urbà itinerant que va ser desenvolupada amb la plataforma cultural 
No Callarem (http://www.nocallarem.org) dins ‘La Setmana per la Llibertat d´Expressió’ que va tenir 
lloc a la presó Model de Barcelona els dies 12, 13 i 14 del darrer mes d´abril de 2018. 
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Fotos: presentació exposició No Callarem al Seminari de Vic 

L’objecte de la mostra és denunciar a diferents espais comunitaris, els greus atacs que pateix la 
llibertat d´expressió i lliure pensament. Persones que han estat i són jutjades, fins i tot 
empresonades, per mostrar la seva opinió públicament, degut a uns límits imposats pel poder 
judicial i el poder legislatiu.  

El resultat d’Expressart són 12 obres realitzades de manera desinteressada per activistes visuals 
dedicades al món del disseny gràfic, la il·lustració, el tatuatge i el grafiti. 

La idea principal és organitzar diverses exposicions, on convidar a nous activistes a sumar la seva 
participació dins la col·lecció. Al finalitzar la mostra, es farà un acte on es subhastaran les peces i el 
benefici serà donat a la caixa de resistència de la plataforma ‘No Callarem’.  

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

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=FTg4HXhr86s&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=FTg4HXhr86s&t=2s
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5 COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ  

 
5.1 IMATGE GRÀFICA  

 
La imatge gràfica de l’edició 2018 del Festival Protesta ha estat creada per l’estudi de creació i 
disseny gràfic Partee. Després d’anys col·laborant amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic 
(EART), en aquesta edició s’ha optat per fer l’encàrrec a un estudi professional, per tal d’avançar 
amb la professionalització del festival. 
 
La imatge gràfica de la sisena edició del festival té com a element central l’ull que tot ho veu, 
inspirat en la temàtica d’aquesta edició: Protesta 6.0. Partint de referents conceptuals de la 
literatura -com Bave new world d’Aldous Huxley (1932) o 1984 de George Orwell (1949)- i de 
referents estètics del cinema -com Metropolis de Fritz Lang (1927), 2001: A space odyssey 
d’Stanley Kubrick (1968) o Blade runner de Ridley Scott (1982)- l’estudi Partee va treballar sobre 
conceptes com internet, algoritmes, intel·ligència artificial, xarxes socials o control de masses. A 
través de la tria de temes que connecten molt directament amb el públic objectiu del festival, una 
sèrie de realitats i preocupacions que, ja a dia d’avui, ens afecten de forma directa i inevitable 
l’equip creatiu va acabar proposant la imatge de l’ull que tot ho vigila com a imatge central 
d’aquesta edició del festival. (Veure la proposta gràfica de Partee). 
 
La gràfica de l’edició 2018 del Festival Protesta ha recuperat la idea de George Orwell del Gran 
Germà; l’ull que tot ho veu i que tot ho vigila. Més o menys conscients, hem convertit a grans 
corporacions com Google, Facebook, Amazon o Apple en autèntics Déus vivents. Ens conviden, 
dia rere dia, a vendre la nostra intimitat de forma ‘voluntària’. Així que s’ha buscat una 
representació d’aquest absolut a través d’un ull icònic, reconeixible per a qualsevol persona. 
L’avantatge dels símbols geomètrics i simples és que es llegeixen molt ràpid i queden gravats a la 
memòria. 

L’ull s’ha construït de forma física mitjançant processos artesanals, en una escala aproximada de 
150x100 cm. El fet de crear aquesta escultura ha estat un homenatge a l’ús constant del neó per a 

http://partee.cat/
https://drive.google.com/open?id=1WQrUDY3Nqcd1dZB_zN3T42EBLnHHXuWf
https://www.youtube.com/watch?v=FTg4HXhr86s&t=2s
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la representació de futurs distòpics, en gairebé tots els referents visuals que s’han utilitzat per crear 
la imatge d’aquesta edició. Això ha suposat la creació d’una escultura representativa que ha 
acompanyat a l’equip del festival en actes com la roda de premsa, les activitats programades, la 
festa de clausura, etc. 

Així, la imatge gràfica consta d’una composició fotogràfica feta a partir de diferents dispositius 
portàtils (tablets i telèfons mòbils) d’última generació, disposats de forma ordenada. Tots ells tenen 
a les seves pantalles la imatge icònica d’un ull. L’aspecte que ofereix el conjunt, amb el predomini 
del vermell corporatiu del Protesta, és amenaçador. El missatge no podia ser més clar: internet sap 
qui ets, on vius, què fas, amb qui ho fas… Internet et vigila. 

 

 

Les diferents peces de comunicació (cartells, banners, postals, programes de mà, tote-bags, etc) 
han utilitzat composicions diferents, adaptades al seu format. Es poden veure les diferents 
composicions aquí. Cal mencionar, també, que es va fer una pre-campanya de misteri per cridar 
l’atenció dels possibles futurs assistents al festival. Aquest cartell comptava, només, amb la imatge 
central de l’ull del festival. 

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. 

https://drive.google.com/open?id=1DaTeqWhXY42IUQgT5610S5GqnB8KrpnQ
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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 disponibles: relació amb mitjans de comunicació, xarxes socials, web, 
publicitat, butlletins, plataformes de captació de curtmetratges i promoció a través de presentacions 
presencials, suport gràfic i mercadatge.  
 
Pel que fa l’àrea de premsa, l’any 2018, es van enviar un total de 8 notes 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 61 notícies i aparicions en diferents plataformes digitals, agendes, 
entrevistes a ràdios, televisió i webs informatives. Entre les publicacions a mitjans destaquem el 
Diari Jornada, Radio4, el Diari ARA o La Vanguardia; mitjans com El Punt Avui, Vilaweb o Nació 
Digital han publicat informacions referents al festival; 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 les dues 
plataformes de difusió internacionals habituals, FestHome i Clickforfestivals i s’hi ha unit una 
tercera, 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. 
 

 
Foto: roda de premsa de presentació del Protesta 2018 al Cinema Vigatà 

 

https://www.diarijornada.coop/cultura/20181027/cinema-lluita
http://www.rtve.es/alacarta/audios/territori-clandesti/territori-clandesti-18-doctubre-2018/4797786/
https://www.ara.cat/cultura/Festival-Protesta_0_2107589425.html
https://www.lavanguardia.com/local/osona/20181009/452269494846/el-festival-protesta-de-vic-proposa-una-programacio-partidaria-per-reivindicar-lespai-de-la-dona-en-el-mon-del-cinema.html
http://www.canaltaronja.cat/osona/sobren-inscripcions-nova-edicio-festival-protesta/
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5.3 IMPACTE XARXES SOCIALS I WEB  
 
 
 
Enguany, s’han fet algunes millores al lloc web, adaptat, intuïtiu i responsive que conté tota la 
informació i programació en català, castellà i anglès, perquè tots els usuaris puguin consultar els 
detalls relacionats amb el festival.  
 
 
Pàgina web 
 
Durant el mes d’octubre la pàgina va tenir 2.724 visites, 7.837 pàgines vistes i 3.914 sessions.  
 
 
Facebook 
 
 2.284 seguidors (increment de l’11,5% respecte el 2017) 
 Impressions de la pàgina: 129.489 (1 setembre – 1 novembre) 
 Abast: 91.759 usuaris (1 setembre – 1 novembre)  
 Visualitzacions de vídeos: 10.622 (1 setembre – 15 novembre)  

 
 
Instagram 
 
 1,240 seguidors increment del 194% respecte el 2017 
 
 
Twitter 
 
 1.691 seguidors un 204% d’increment respecte el 2017. 
 Impressions: 180.100 (1 setembre – 1 novembre)  

 
 

Telegram 
 

 Canal amb 116 subscriptors.  
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5.4 PUBLICITAT & MEDIA PARTNERS  
 
El Festival Protesta no ha fet inversió en publicitat en mitjans tradicionals. 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, Diari Jornada, Setembre, El 9 nou, Nació Digital, iCatFM 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 festiva entre el seu públic. (Veure els banners i 
anuncis a diferents mitjans). 

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 dues setmanes. El Diari Jornada va sortejar entrades entre els seus subscriptors a canvi 
d’un banner a la web que hi va estar dues setmanes i d’un anunci a mitja pàgina en una de les 
seves edicions en paper. El diari El 9 nou va sortejar entrades al seu Club dels Subscriptors 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. 

Pel que fa a xarxes socials, ha fet anuncis a Facebook i Twitter per donar abast a les publicacions 
més rellevants. El cost de la campanya ha estat de 150,54 euros.  

 

 

Foto: alguns dels materials amb la imatge del festival 2018 

https://drive.google.com/open?id=17ZAWxs7ddh8XJjxbeuSeNm5o4q97yodD
https://drive.google.com/open?id=17ZAWxs7ddh8XJjxbeuSeNm5o4q97yodD
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ANNEX 
 
RECULL DE PREMSA  
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SELECCIÓ DE NOTÍCIES DESTACADES  
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Festival Protesta 

Vic, Desembre 2018 


