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10 anys de

El Festival Protesta fa deu anys! L’any
2013, un tossut grup de persones vam
iniciar el repte d’instaurar un festival de
cinema de crítica social a la ciutat dels
sants.
Crèiem fermament —i ho seguim
creient— en donar veu a cineastes d’arreu
del món per apropar les seves denúncies
i, alhora, creuar-les amb les lluites locals.
En aquests 10 anys, més de 300 pel·lícules han passat pel Protesta, de les quals
74 han estat llargmetratges i 233 curtmetratges. També hem tingut un centenar d’activitats paral·leles com xerrades,
conferències, exposicions, etc. Durant
aquests anys, unes 30.000 persones han
passat pel festival. Estem contentes del
trajecte que hem recorregut i ho volem
celebrar!
Del 14 al 22 d’octubre repassarem el
que ha sigut el Protesta des dels seus
inicis. Dedicarem una sessió a cada una
de les edicions del festival, recuperant
temàtiques com Pobles en lluita, Desobediència civil, Dones rebels, Art transformador o Eufòria de gènere. Seran 17
llargmetratges, dels quals 6 són estrenes
a Catalunya i, d’aquestes, 3 ho són a l’Estat Espanyol. Cal destacar que, com en
els últims anys, hem vetllat per la paritat
en la direcció dels films.
En aquesta edició, no hi trobareu l’habitual concurs de curtmetratges. Però,
en el seu lloc, hem organitzat tres maratons on passarem els treballs guanyadors de totes les edicions. A més, com

festivalprotesta.cat
#Protesta10anys

que creiem que el riure ha d’acompanyar
la revolució, també us hem preparat una
marató de curts d’humor.
Les activitats paral·leles no hi poden
faltar. Conversarem sobre el rol de les
dones al cinema o la relació existent entre
cultura i activisme. Farem, també, un recorregut humorístic per Vic que, conduït
per Galdric Plana, ens aproparà als espais
que han col·laborat en els deu anys del
festival.
Per acabar, us convidem a la festa
d’aniversari que celebrarem el dia 22.
Ens trobarem amb artistes i còmplices
que ens han acompanyat en algun moment de la història del Protesta o que
ho volen celebrar amb nosaltres.
Aquest any de celebració, el Protesta
també ha escampat la boira i ha programat sessions a quatre poblacions catalanes: Barcelona, Girona, Berga i Navarcles. Aquesta ha estat la prèvia d’un
festival que esperem que desperti consciències en la que serà l’edició més festiva del Protesta.
Amb tot, la desena edició del festival
serà un homenatge a tots els anys de feina, al públic que li ha donat sentit, a totes
les persones que ens heu acompanyat en
aquest camí, a tots els treballs premiats...
Comptem amb vosaltres per celebrar-ho
plegades. Us hi sumeu?

Gràcies i felicitats a totes!

Amb aquest símbol assenyalem
les pel·lícules dirigides per dones:

LLARGMETRATGES / Selecció Oficial 2022

CALAMITY

A principis dels anys 70, a França, Annie, una mare
de dos nens, es queda embarassada sense buscar-ho
i contacta amb la MLAC; una organització que practica
l’avortament il·legal. Acollida pel moviment, Annie
trobarà en la lluita per l’aprovació d’una llei sobre
l’avortament un nou sentit a la seva vida.

Anna Giralt Gris
Documental / Catalunya / 2022 / 84’ / VOC
Ds. 15 oct. / 18.00 h / Espai ETC / 5€
Narra la història d’Enric Duran, un activista que entre
el 2005 i el 2008 va demanar préstecs bancaris per
valor de mig milió d’euros que mai va retornar,
utilitzant-los per finançar projectes socials. Després
de ser empresonat i de sortir en llibertat sota fiança,
va escapar del país i es va declarar en alegre rebel·lia.

WANDERING
Mélanie Carrier i Olivier Higgins
Documental / Canadà / 2020 / 88’ / VOSC
Ds. 15 oct. / 20.30 h / Espai ETC / 5€
El camp de refugiats de Kutupalong és el més gran
del món. 700.000 persones de la minoria musulmana
rohingya van fugir de Myanmar el 2017 per escapar del
genocidi i buscar asil a Bangladesh. Wandering, dona
testimoni de la realitat diària del camp entre poesia
i malson, repartiment de menjar i partits de futbol.

Temàtica: Dones rebels (Edició 2016)

Dv. 14 oct. / 20.00 h / L’Atlàntida de Vic / 8€

XIC PROTESTA

Estrena
a l’Estat
Espanyol

Temàtica: Art Reivindicatiu (edició 2017)

INAUGURACIÓ

ROBIN BANK

Temàtica: Pobles en lluita (Edició 2015)

Blandine Lenoir
Ficció / França / 2022 / 119’ / VOSC

Temàtica: Desobediència civil (Edició 2014)

ANNIE COLÈRE
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Rémi Chayé
Animació / França / 2020 / 82’ / VOSC
Dg. 16 oct. / 17.00 h / Espai ETC / 3 €
Col·labora: Cineclub Vic
1863, EUA. En una caravana que va cap a l’oest, el pare
de Martha Jane és ferit, ella haurà de conduir el carro
familiar i cuidar dels cavalls. Per muntar millor, es posa
pantalons i després es talla els cabells, generant així
una polèmica que farà brillar el seu veritable caràcter.
Mai no s’ha sentit tan lliure.

BE MY VOICE
Nahid Persson
Documental / Suècia, EUA, Irlanda, Regne Unit,
Noruega / 2021 / 90’ / VOSC
Dg. 16 oct. / 20.30 h / Espai ETC / 5€
La periodista i activista Masih Alinejad és la veu de
milions de dones iranianes que es rebel·len a les xarxes
contra l’obligatorietat de portar hijab. Encapçalant
un dels actes de desobediència civil més grans
a l’Iran actual, Masih utilitza la seva llibertat
a l’exili per amplificar la protesta al seu país.

STOP FILMING US
Joris Postema
Documental / Holanda / 2020 / 95’ / VOSC
Dl. 17 oct. / 20.30 h / Espai ETC / 5€
Un documentalista holandès vol filmar a la ciutat
de Goma (Congo), però un cop allà, veu com reben
aquest fet els artistes locals. La pel·lícula mostra
com la representació d’Àfrica feta pels blancs pot ser
esbiaixada i envia a occident la imatge d’una societat
plena de tòpics amb fortes reminiscències colonials.
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Dt. 18 oct. / 20.00 h / Espai ETC / 5€
Col·labora: Cineclub Vic

Temàtica: Noves Tecnologies (edició 2018)

Temàtica: Noves Tecnologies (edició 2018)

Un refugiat afganès accepta explicar la seva història
personal amb la condició que no se’n reveli la identitat.
Per aconseguir aquest propòsit, el director decideix
fer servir un estil d’animació que no només protegeix el
narrador, sinó que potencia la seva història, combinant
el temps i la memòria de manera visceral i poètica.

ASCENSION
Jessica Kingdon
Documental / EUA / 2021 / 97’ / VOSC
Dc. 19 oct. / 20.00 h / Espai ETC / 5€
Col·labora: Festival CLAM
Un retrat impressionista de la cadena de
subministraments industrials de la Xina. Mostra la
creixent divisió de classe al país fent un impactant
recorregut per la seva força de treball, el consumisme
i la riquesa, veiem totes les cares del capitalisme Xinès,
des de la mina més dura fins a l’oci més exclusiu.

THE GIG IS UP

Estrena
a l’estat
Espanyol

Shannon Walsh
Documental / Canadà, França / 2021 / 88’ / VOSC
Dc. 19 oct. / 22.00 h / Espai ETC / 5 €
Les empreses desenvolupadores d’aplicacions van
atreure molts treballadors prometent hores flexibles
sense oficines ni caps. Algunes de les persones
contractades que treballen per a Uber, Amazon
o Lyft es posen davant de la càmera i mostren
quina és la realitat.

Temàtica: Privilegis (edició 2021)

Jonas Poher Rasmussen
Animació / Dinamarca / 2021 / 90’ / VOSC

Temàtica: Privilegis (edició 2021)

FLEE

Temàtica: Eufòria de Gènere (edició 2019)
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NEL MIO NOME
Nicolo Bassetti
Documental / Itàlia / 2022 / 93’ / VOSC
Dj. 20 oct. / 20.30 h / Espai ETC / 5 €
En Nic, en Leo, l’Andrea i en Raffi son quatre amics
d’entre 20 i 30 anys originaris de diverses zones d’Itàlia
i que es troben en diferents etapes del procés de
transició de dona a home. Comparteixen records de
a seva infantesa i adolescència i reflexions sobre
aquests moments importants de les seves vides.

UTAMA

Estrena
a l’estat
Espanyol

Alejandro Loayza Grisi
Ficció / Bolívia, Uruguai, França / 2022 / 87’ / VOSC
Dv. 21 oct. / 20.00 h / Espai ETC / 5 €
Presentació a càrrec del director del film
Acte del programa Acció>Cinema
A l’altiplà bolivià, una parella d’ancians quítxues viu la
mateixa rutina des de fa anys. Quan una sequera inusualment llarga amenaça tota la seva forma de vida, Virginio i
Sisa encaren el dilema de resistir o ser derrotats pel canvi climàtic. Amb l’arribada del seu net Clever, s’enfrontaran a l’entorn, a la necessitat de canvi i al sentit de la vida.

TORI ET LOKITA

Estrena
a Catalunya

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Ficció / Bèlgica / 2022 / 88’ / VOSC
Dv. 21 oct. / 22.00 h / Espai ETC / 5€
Lokita, una noia de 16 anys, i Tori, un nen que és acusat
de bruixeria per la seva família, es troben en el camí
de l’exili de l’Àfrica cap a Europa. Intenten establir-se
a Bèlgica, però la seva història no és prou convincent
per merèixer l’asil europeu. Per això, en creen una de
nova entre els dos, una que els pugui donar un futur
imaginable.
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GIRL GANG
Susanne Regina Meures
Documental / Suïssa / 2022 / 98’ / VOSC
Dies 17, 18 i 19 oct. / 10.00 h / Espai ETC / 5€
Projeccions exclusives per a centres escolars.
La projecció del dia 17 també serà oberta al públic.
Col·labora: La Fera Ferotge, La Comunalitat de Vic
i el Consell Local de la Cooperació de Vic.
Acte del programa Acció>Cinema.
Leonie, de 14 anys, és una influencer adolescent
d’èxit que viu prop de Berlín. Té milions de seguidors i les empreses l’omplen de productes. Quan
els seus pares s’adonen del potencial econòmic,
s’impliquen en la seva gestió. Però el que volien
que fos una vida millor, es converteix, lentament,
en una presó.

Protesta a les aules
Des dels seus inicis, el Festival Protesta ha
volgut posar en valor el cinema com a eina
efectiva de transformació social, contribuint a
la construcció d’una ciutadania crítica. En els
últims anys, i gràcies al suport del Consell local
de cooperació de Vic, s’han realitzat tallers
de cinema de crítica social a escoles i s’han
programat projeccions especials per a centres
escolars. Aquest any, a més, el Protesta es

suma a Acció>Cinema amb tres projeccions
exclusives per a centres escolars, que aniran
seguides d’un taller impartit per La Fera
Ferotge.

Escampa
la boira.

El Protesta s’escampa pel territori amb presentacions prèvies
a Barcelona, Girona, Berga i Navarcles. Ens deslocalitzem per
portar un tastet de cinema de crítica social i obrir boca per l’edició
del festival que tindrà lloc a Vic. Les pel·lícules programades a
l’Escampa la Boira només es podran veure una vegada.

Barcelona

Girona

life Of Ivanna

La Mif

Berga

Navarcles

Système K

Small, Slow, but Steady

Dijous 29 set. / 19.30 h / 5 €
Cinema Zumzeig Cooperativa (C. de Béjar, 53)

Renato Borrayo Serrano
Documental / Rússia, Noruega, Estònia,
Finlàndia / 2021 / 79’ / VOSC
• Ivanna, una jove nenets i mare de cinc fills que
viu al nord de Sibèria, decideix agafar les regnes
de la seva pròpia vida, emancipar-se d’una relació abusiva i abandonar la forma de vida nòmada
tradicional a la tundra per emigrar a la ciutat.
Presentació de Miguel Ángel Julián Carrillo,
etnògraf expert en pobles de l’àrtic i monòleg amb
Adriana Bertran Anía.

Dissabte 1 oct. / 19.00 h / 5€
Konvent Puntzero (Camí del Convent, Berga)

Divendres 30 set. / 21.00 h / 6€
Cinema Truffaut (C. Nou del Teatre, 16)

Frédéric Baillif
Ficció / Suïssa / 2021 / 110’ / VOSC
• Un grup de noies adolescents ingressen en
una llar d’acollida supervisades per educadors
socials. Aquesta experiència “familiar” forçada
genera tensions i intimitats al grup. Un incident
provoca una cadena de successos que revelen
les debilitats del sistema.
Estrena a Catalunya

Diumenge 2 oct. / 20.00 h / 6€
Auditori Agustí Soler i Mas (Av. Generalitat, 1)

/ Sessió Especial

KOBANE, AIXECAR-SE
Ferran Domènech Tona
Documental / Kurdistan, Catalunya / 2022 / 42’ / VOSC
Dj. 20 oct. / 19.00 h / Espai ETC / Gratuïta
Presentació a càrrec del director del film
La ciutat de Kobane va ser mundialment coneguda
per la seva resistència contra Estat Islàmic. Aquest fet
ha marcat la seva gent, però també la revolució social
que s’ha dut a terme a Rojava. Ens endinsem en la
quotidianitat de les seves joves, les seves pors
i els seus anhels.

Renaud Barret
Documental / França / 2019 / 94’ / VOSC
• Enmig d’un caos social i polític indescriptible a
Kinshsa, a la República Democràtica del Congo,
una escena artística creada del no-res crida
canvi i somia reconeixement.
Projecció de la pel·lícula i performance
de circ a càrrec del Konvent.

Shô Miyake
Ficció / Japó, França / 2022 / 99’ / VOSC
• Yukino Kishii és una jove amb problemes
d’audició que somia convertir-se en boxejadora
professional. La pandèmia de Covid-19 combinada amb l’amenaça de tancament del seu club de
boxa i la malaltia del seu veterà president, que ha
estat el seu suport més gran, la porten al límit.
Col·labora: Festival CLAM. Estrena a Catalunya.

CURTMETRATGES / Guanyadors 2013-2021

Riure per
no plorar!

MARATÓ
MILLOR FICCIÓ

MARATÓ MILLOR
DOCUMENTAL

MARATÓ PREMI
DEL PÚBLIC

Els curtmetratges que han guanyat
el premi del jurat a millor ficció al Protesta.
Ds. 15 oct. / 10.00 h / Espai ETC / Gratuïta

Els curtmetratges que han guanyat
el premi del jurat a millor documental al Protesta.
Dl. 17 oct. / 17.00 h / Casino de Vic / Gratuïta

Els curtmetratges que han guanyat
el premi del públic al Protesta.
Dt. 18 oct. / 17.00 h / Casino de Vic / Gratuïta

Els millor curtmetratges d’humor
que han passat pel festival.
Ds. 15 oct. / 22.30 h / Espai ETC / Gratuïta

Hombre máquina

Capitalisme, un itinerari crític

Dos tomates y un destino

A Serious Comedy

Love Wars

Primavera rosa en el Kremlin

Bendito machine

Un Lugar Mejor

Guanyador edició 2014
Marisa Crespo & Moisés Romera /
Estat espanyol / 2013 / 4’

I am Sami

Guanyador edició 2015
Kae Bahar / Regne Unit-Kurdistan / 2014 / 15’

Preferentes

Guanyador edició 2016
Nacho Recio / Estat espanyol / 2015 / 16’

3 Gramos de fe

Guanyador edició 2013
Roser Corella i Alfonso Moral / Catalunya / 2012 / 14’

Perdre un ull

Guanyador edició 2013
15Mbcn.tv / Catalunya / 2012 / 19’

Minerita

Guanyador edició 2014
Raúl de la Fuente / Bolivia-Estat espanyol / 2013 / 28’

Familia Ayara

Guanyador edició 2013
Pere Cortada, Pau Planas i Marc Planas / Catalunya
/ 2012 / 29’
Guanyador edició 2015
Txema Muñoz / Irak-Euskadi / 2014 / 30’
Guanyador edició 2016
Mario de la Torre / Estat espanyol / 2015 / 19’

MARATÓ
DE CURTS D’HUMOR

Projectat a l’edició 2013
Aníbal Gómez, David Rodríguez / Estat espanyol /
2012 / Ficció / 9’
Projectat a l’edició 2014
Vicente Bonet / Estat espanyol / 2013 / Ficció / 4’
Projectat a l’edició 2015
Jossie Malis / Estat espanyol / 2014 / Animació / 12’

Guanyador edició 2017
José A. Campos / Estat espanyol / 2016 / 15’

Guanyador edició 2015
Gonzalo Escuder / Colòmbia-Estat espanyol /
2014 / 19’

Frontera Invisible

Zero M2

Tierra Mojada

Diary of hunger

Cunetas

Flexibility

Uno

Boxgirls

Makun

Guanyador edició 2019
Juan Sebastián Mesa / Colòmbia / 2017 / 17’
Guanyador edició 2018
Javier Marco / Estat espanyol / 2018 / 10’

The Blue Bed

Guanyador edició 2021
Alireza Kazemipour / Iran / 2020 / 14’

Guanyador edició 2016
Mireia Pujol / Catalunya / 2015 / 16’
Guanyador edició 2017
Jaime Murciego / Estat espanyol / 2016 / 20’

La mujer invisible

Guanyador edició 2018
Noemi Chantada / Estat espanyol / 2017 / 15’

Lesbofobia

Guanyador edició 2019
Inés Tarradellas / Catalunya / 2019 / 30’

DIYSex

Guanyador edició 2021
Juno Álvarez, María Lorente, mariona Vázquez, Yaiza
de Lamo / Estat espanyol / 2020 / 24’

Guanyador edició 2017
Nicolás Richat / Bèlgica-Argentina / 2016 / 28’
Guanyador edició 2018
Pau Teixidor / Catalunya / 2017 / 18’
Guanyador edició 2019
Emilio Martí López / Estat espanyol / 2019 / 30’

La historia de todas nosotras
Guanyador edició 2021
Itxaso Díaz / Estat espanyol / 2020 / 20’

Projectat a l’edició 2016
François Morisset / França / 2015 / Ficció / 19’
Projectat a l’edició 2016
Remedios Crespo Casado / Estat espanyol /
2015 / Ficció / 10’

Gamer Girl

Projectat a l’edició 2017
Irena Jukić Pranjić / Croàcia / 2016 / Animació / 10’

3 gramos de fe

Projectat a l’edició 2017
José A. Campos / Estat espanyol / 2016 / Ficció / 15’

White

Projectat a l’edició 2018
David Moya / Regne Unit / 2017 / Ficció / 15’

Let’s go to Antarctica!

Projectat a l’edició 2019
Gonzaga Manso / Estat espanyol / 2018 / Ficció / 5’

ACTIVITATS PARAL·LELES

Divendres 14 oct.
20.00 h / 8€ / L’Atlàntida de Vic
(C. de Francesc Maria Masferrer, 4)

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

#Protesta10anys

Dissabte 15 oct.

festivalprotesta.cat

Dissabte 22 oct.

12.00 h / Entrada gratuïta i servei de bar /
Centre Cívic Joan Triadú (C. de
l’Arquebisbe Alemany, 5. Antiga biblioteca)

12.00 h / Activitat gratuïta / Activitat
gratuïta, servei de bar i foodtrucks /
Punt de trobada: Plaça del Paradís

19.00 h / Activitat gratuïta / Servei de bar
i foodtrucks / Centre Cívic Joan Triadú (C.
de l’Arquebisbe Alemany, 5. Antiga biblioteca)

Cinema i gènere.
De la mirada a l’acció

Ruta Protesta

Festa 10 anys

Un recorregut per la història del Protesta on
visitarem diferents espais que han acollit
projeccions, xerrades, actuacions i un munt
d’activitats. Ah! I tindrem el millor guia, en
Galdric Plana, que ens explicarà anècdotes i
ens descobrirà algunes vergonyes d’aquests
10 anys de festival.

10 anys no es fan cada dia i és per això que
volem posar el punt i final de l’edició d’aquest
any amb una gran festa. Per aquesta ocasió
hem triat un lloc molt especial, el claustre de
l’antiga biblioteca Joan Triadú. Comptarem
amb la complicitat d’artistes com Lu Rois,
Carla Collado, Joan Colomo, Adriana Bertran, Godai Garcia i moltes sorpreses que
segur que no us voleu perdre. Ah! I apunteu:
tancarem l’acte d’aniversari del Protesta amb
un concert de La Ludwig Band.

Parlem amb Clara Roquet, directora i guionista, Laura Rubirola, productora, i Mariona
Borrull, periodista i crítica de cinema, sobre
la mirada feminista i inclusiva, i les accions
que se’n desprenen quan comuniquen o lideren equips.

Diumenge 16 oct.
12.00 h / Entrada gratuïta / Fàbrica dels
Somnis (C. Isidre Blanc i Molist, 1)

Cultura i revolució.
Projectes tossudament
transformadors
La cultura és viva si no és conflictiva? Quin
poder tenen la cultura i l’art per empènyer
objectius de transformació social? Reunim
en un acte multidisciplinar a iniciatives que
combinen cultura i activisme en el seu ADN.
S’han programat diversos espectacles artístics, un mercat del llibre radical i una conversa sobre cultura i revolució.
Col·laboren: Konvent, Fira Literal,
La Clota, La Fàbrica dels Somnis, Setembre,
Tigre de Paper, Pol·len i Foster & Wallace.

La Ludwig Band

PROGRAMACIÓ
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DV.14
MATÍ

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

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

DS.15

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

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

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

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

DG.16

DL.17

DT.18

DC.19
10.00 h
GIRL GANG
Protesta
a les Aules
Espai ETC
(Per a centres
educatius)

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 h
FLEE
Espai ETC / 5€

DV.21

20.00 h
ASCENSION
* Noves
Tecnologies
Espai ETC / 5€

DS.22
12.00 h
RUTA
PROTESTA
Inici a Plaça
del Paradís /
Gratuïta

19.00 h
FESTA
10 ANYS
Centre Cívic
Joan Triadú /
Gratuïta

19.00 h
KOBANE,
AIXECAR-SE
Espai ETC /
Gratuïta

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

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

DJ.20

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

20.00 h
UTAMA
* Privilegis
Espai ETC / 5€

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

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

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

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

ORGANITZA:

festivalprotesta.cat
AMB EL SUPORT DE:

COL·LABORACIONS:

MITJANS COL·LABORADORS:

#Protesta10anys

