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L’IndiFest torna amb més impuls que mai. Celebrem 15 anys de festival,
consolidat com un altaveu dels pobles indígenes a casa nostra. Un
espai on visionar el cinema indígena, amb mirada i identitat pròpia, i compartir
les seves narratives i realitats en jornades amb diverses activitats a Barcelona i
altres municipis de Catalunya. 
Aquesta XV edició està dedicada a les llengües indígenes del món, en
defensa dels idiomes nadius dels pobles i la seva difícil situació. Ens sumem a
una comunitat global per a la preservació, revitalització, promoció i suport de
les llengües minoritàries i en perill, emmarcada en l’inici del Decenni
Internacional de les Llengües Indígenes impulsat per l’Organització de les
Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

15 anys APROPANT el cinema indígena
a Barcelona



TRÀILER XV indifest

https://youtu.be/IWTbFU3Yu9k
https://youtu.be/IWTbFU3Yu9k


Les reiterades vulneracions dels drets fonamentals dels
pobles
La crisi mediambiental
La defensa i gestió de recursos vitals com l'aigua
L'apoderament de les dones indígenes
Les cosmovisions i mites
La relació ancestral i la transmissió dels sabers
La sobirania alimentària i l'autogestió de la salut

Aquesta XV edició compta amb una sel·lecció de pel·lícules i
curtmetratges que aborden diverses temàtiques a través del
documental, la ficció i l'animació.

Compartirem cinema i diàlegs envers:

cinema social 
amb mirada indígena



Amb l’IndiFest hem posat de manifest la defensa dels drets
dels pobles indígenes al llarg d’aquests 15 anys, focalitzant la
resistència dels pobles davant les reiterades vulneracions
dels seus drets fonamentals per part de governs i empreses.

El festival és  impulsat per alterNativa Intercanvi amb Pobles
Indígenes i  la Coordinadora Latinoamericana de Cine y
Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), dues
organitzacions que treballen per incidir tant en l’àmbit de les
polítiques públiques com en l’àmbit social, per tal de donar veu
pròpia als pobles indígenes i exigir el compliment dels seus
drets reconeguts de manera internacional. 

IndiFest, el Festival de 
Cinema Indígena de Barcelona

https://alternativa-ong.org/
https://clacpi.org/
https://alternativa-ong.org/
https://clacpi.org/


L'IndiFest s'inaugura el dia 12 d'octubre com a reivindicació de
les resistències indígenes, i tindrà sessions presencials als
Cinemes Girona de Barcelona, amb projeccions, col·loquis i debats
on participaran convidades i convidats de les lluites indígenes que
viatjaran a Barcelona.
Així mateix, hi haurà activitats en universitats i altres espais, en
diversos municipis de Catalunya. 

Festival presencial 



També es podran visualitzar les obres audiovisuals de manera virtual a
partir del 14 d'octubre, a través de la plataforma de cinema pròpia
Mirada Nativa, d'accés lliure i amb un catàleg creixent de pel·lícules
d'autoria indígena que aborden diverses temàtiques: canvi climàtic,
autodeterminació dels pobles, apoderament femení, defensa dels
territoris enfront empreses transnacionals, etc.

www.miradanativa.org

Festival online

https://www.miradanativa.org/ca/home-catala/


convidades internacionals

L'IndiFest és un espai per donar veu a les narratives i identitats
pròpies dels pobles indígenes, a través de l'expressió audiovisual.
Així mateix, durant l'IndiFest, comptem amb líders indígenes que
viatgen a Barcelona per participar en conversatoris, col·loquis i
debats que duem a terme a diversos espais d'arreu de Catalunya.

Yásnaya aguilar gil mariano estrada

Lingüista, escriptora, traductora, activista
pels drets lingüístics i investigadora mixe
(Mèxic). 

Cineasta i documentalista indígena tseltal
(Mèxic), i Coordinador General de la

CLACPI. 



PROGRAMACIÓ

DESCARREGA
EL PROGRAMA

www.indifest.org

https://indifest.org/wp-content/uploads/2022/09/Programa-de-ma%CC%80-IndiFest-2022.pdf
https://indifest.org/wp-content/uploads/2022/09/Programa-de-ma%CC%80-IndiFest-2022.pdf


Per a més informació o entrevistes,
contacteu amb:

 
VANESSA ESCUER

Responsable de Comunicació
 

comunicacio@alternativa-ong.org
 

Tel. 679 571 801

contacte de premsa



Organitza: AMB EL SUPORT DE:

https://www.instagram.com/cineindifest/
https://www.facebook.com/CineIndifest/
https://www.youtube.com/user/alterNativaORG
https://twitter.com/CineIndifest/

