PREMIS IndiFest 2020
El Festival de Cinema Indígena de Barcelona IndiFest 2020 que arriba enguany a la seva XIII
edició, és una iniciativa d’alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes en coordinació amb la
CLACPI per obrir espais a la diversitat cultural, apropar-nos a la realitat dels Pobles Indígenes;
i donar visibilitat i veu pròpia als processos de defensa de drets reconeguts internacionalment
creant un intercanvi real per un món més divers, més just i sostenible.
El premi IndiFest és un reconeixement a la labor de productores i organitzacions
indígenes que aposten pel cinema com un instrument que contribueix a la Identitat i Drets
dels Pobles Indígenes.
Reconeixement que valora la participació d’organitzacions als processos de creació i producció,
la promoció de valors i coneixements ancestrals, el rescat de models propis de
desenvolupament, la participació de les dones als lideratges, processos d’organització i
articulació, la defensa de drets, i l’aportació al diàleg intercultural en el context d’emergència
climàtica i social.
El Premi del Jurat s’ha atorgat per consens en reunió deliberativa del passat 7 d’octubre,
després de visualitzar totes les produccions i analitzar els criteris de valoració definits. Enguany,
el jurat ha estat conformat per alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, CLACPI,
Documentalista indígena i Casa América Catalunya.
El premi del Públic s’ha atorgat per votació a la web del festival, on cada persona ha pogut votar
una única producció, dels quals la producció millor valorada ha obtingut un 62% dels vots.

Premi del Jurat
“Chiqui Chiqui, cocineras de sueños ancestrales”, de la comunitat afrodescendent Tabaco
i indígena Wayuú de la Guajira; una producció amb veu de dones que recupera els
coneixements propis del saber ancestral, denuncia l’explotació minera i el desallotjament forçat;
i manté una resistència ferma per assolir un territori lliure de contaminació.

Menció Especial del Jurat
“Sangre de la Tierra” dels pobles Totonaca, Pajuiles i Maya Q’eqchí de Mesoamèrica que
reconeix la seva determinació per la defensa de drets de la mare terra, l’aigua i la vida.

Premi del Públic
“La lucha sigue, verdad y justícia para Mártires López”, del poble Qom, mostra la trajectòria
de lluita del defensor criminalitzat i assassinat pel seu compromís amb els processos de
resistència dels pobles i la defensa de drets.
Des de l’IndiFest felicitem a les produccions guardonades, agraïm la participació de productores
i organitzacions indígenes, i esperem continuar obrint espais d’intercanvi per un món més
divers, més just, i sostenible.

Gràcies per seguir-nos i us esperem en una nova edició !

