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La XIV edició de l’INDIFEST FESTIVAL de Cinema 
Indígena de Barcelona 2021 va celebrar-se del 12 al 24 
d’octubre en format online i presencial.

L’octubre de 2021 es va celebrar a sales de cinema i altres espais culturals del territori 

català el Festival de Cinema indígena IndiFest 2021, en format presencial i online tal com 

estava planificat. Aquesta XIV edició del festival va significar el naixement de la convo-

catòria pròpia del festival, amb la participació de més de 100 produccions de cinema 

indígena que van optar a ser seleccionades per la programació del festival.

L’IndiFest Festival de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes a Barcelona, està con-

format per diferents accions i activitats organitzats per alterNativa Intercanvi amb Pobles 

Indígenes – www.alternativa-org.org - en coordinació amb la CLACPI Coordinadora Latino-

americana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – www.clacpi.org – amb l’ob-

jectiu d’incidir tant en l’àmbit de les polítiques públiques com en l’àmbit social per tal de 

donar veu pròpia als pobles indígenes d’Abya Yala (Amèrica Llatina) i exigir el compliment 

dels seus drets reconeguts de manera internacional. Alhora, les acciones que engloba el 

Festival, des de les projeccions audiovisuals fins als conversatoris i mobilitzacions, apro-

pen a la ciutadania catalana a les diferents mirades, problemàtiques, lluites i propostes de 

canvi que ens arriben amb veu pròpia des dels pobles indígenes.
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Festival presencial
El festival presencial va començar amb la inauguració als Cinemes 
Girona el 12 d’octubre, coincidint amb el Dia de Les Resistències 
Indígenes. Així es va donar el tret de sortida al festival i a les dues 
setmanes d’activitat que en total va comptar amb 13 sessions pres-
encials i va clausurar amb una sessió d’Entrega de Premis a l’espai 
Francesca Bonnemaison el 24 d’octubre.

Les sessions presencials van comptar amb una assistència de 834 

persones, de les quals 600 van ser a les sessions de Barcelona i la 

resta a les Activitats Paral·leles: 106 a IndiFest Territoris i 128 a l’indiF-

est Universitats. Contant que aquest era un any de recuperació de la 

presencialitat i que els primers 3 dies de festivals encara es van veure 

afectats per les restriccions d’aforament, considerem que va ser un 

gran èxit d’assistència.

El dia de més aforament es va assolir el divendres 15 d’octubre amb 

la sessió “Territori i Transnacionals”

INDIFEST PRESENCIAL
834 espectadors

13 SESSIONS
6 sessions a Barcelona
3 sessions a Territoris
4 sessions a Universitats
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Es van programar un total de 24 obres audiovisuals sota el lema 
“Resistències en temps de pandèmia”. El festival presencial es va 
celebrar a la seu principal, els Cinemes Girona de Barcelona, que va 
acollir el gruix de la programació presencial. El 24 d’octubre es va 
realitzar l’acte de Clausura i Entrega de Premis a l’Espai Francesca 
Bonnemaison.

Programa de sessions presencials a Barcelona:

DT. 12 D’OCTUBRE: ACTE INAUGURAL RESISTÈNCIES INDÍGENES
 19 h – Cinemes Girona (Barcelona)

DJ. 14 D’OCTUBRE: IDENTITAT I BUEN VIVIR
 19:30 h – Cinemes Girona (Barcelona)

DV. 15 D’OCTUBRE: TERRITORI I TRANSNACIONALS
 19:30 h – Cinemes Girona (Barcelona)

DS. 16 D’OCTUBRE: DEFENSORS I DEFENSORES
 19:30 h – Cinemes Girona (Barcelona)

DG. 17 D’OCTUBRE: COMUNICACIÓ PER LA DEFENSA DE DRETS
 18:30 h – Cinemes Girona (Barcelona)

DG. 24 D’OCTUBRE: ACTE DE CLAUSURA I ENTREGA DE PREMIS
 19 h – Espai Francesca Bonnemaison

El format de les sessions presencials es va estructurar en: 

• Projecció de pel·lícules: els 30 films seleccionats mostren la visió 

pròpia dels pobles i la vulneració de drets que pateixen, i repre-

senten l’exercici dels pobles a una comunicació pròpia. 

• Conversatori amb els convidats internacionals: els defensors i 

defensores indígenes convidats aborden la temàtica específica de 

la sessió per tal de crear un fil conductor i poder aprofundir cada 

eix gràcies a la participació i reflexió compartida amb el públic.

• Espai d’incidència: es presenten diversos elements com cam-

panyes, vídeos o manifestos per mostrar a la ciutadania accions i 

propostes ciutadanes per la transformació social.

Festival presencial:
Barcelona
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Activitats paralel·les:
Territoris

IndiFest Cerdanyola

IndiFest Hospitalet

IndiFest Cardona

El festival realitza vàries activitats paral·leles a diferents municipis 
amb la voluntat de descentralitzar el festival i apropar la cultura a 
nous espais. Es programen sessions especials i es compta amb la 
presència de les convidades internacionals.

La sessió a Cerdanyola del Vallès es va realitzar en col·laboració i dins 
del marc de la Tardor Solidària que celebra el propi municipi. 

Programa d’ativitats paral·leles a territoris:

DC. 13 D’OCTUBRE: 
DONES DEFENSORES. DIRECTORES INDÍGENES
 19 h – Museu d’Art de Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès)

DC. 20 D’OCTUBRE: 
DONES DEFENSORES. DIRECTORES INDÍGENES
 19 h – Auditori Barrades (L’Hospitalet de Llobregat)

DV. 22 D’OCTUBRE: 
COMUNICACIÓ PER LA DEFENSA DE DRETS
 19 h – Teatre Els Catòlics (Cardona)
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Activitats paral·leles: 
Universitats
El festival també realitza sessions a les universitats catalanes en col·laboració amb diverses facultats. Les 
activitats de l’edició 2021 van ser coordinades en conjunt amb l’ICA (Institut Català d’Antropologia).

Programa d’activitats paral·leles universitats:

DJ. 14 D’OCTUBRE: 
 Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)

DIV 15 D’OCTUBRE: 
 Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

DC. 20 D’OCTUBRE: 
 Universitat de Barcelona (Barcelona)

DJ. 21 D’OCTUBRE: 
 Universitat de Lleida (Lleida)

Universitat de Lleida Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona Universitat Rovira i Virgili
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Els films seleccionats s’han mostrat en obert del 8 al 24 d’octubre de 

2021, agrupats en 6 sessions temàtiques que aborden els diferents 

reptes i reivindicacions dels pobles indígenes:

Resistències indígenes 
 
 
 

Dones defensores.  
Directores indígenes 
 
 
 

Identitat i Buen vivir 
 
 
 

Territori i transnacionals  
 
 
 
 

Defensors i defensores 
 

Comunicació per la defensa  
de drets

Pel·lícules programades

Küme Pewma Wenüy

Ma qilqa allchijataki (una carta para mi nieto)

El oportuno hacer. El resurgir de Abya Yala

Piatua Resiste

 

Margures managrande

Palabras de las hijas del Mayab

Meli

Djaba Wera

Pire

 

Lafken Ñi Az

Hant Quij Cöipaxi hac (La creación del mundo)

Muu Palaa-la abuela mar

Lágrimas de Vida: La historia jamás contada

 

Nankints, la otra historia

Fôlego Vivo

Mi último Kajef - Un viaje al corazon del jautok

Mawizacheñi Zugun, La Voz de la Gente de las   

      Montañas

Panzós memoria por la tierra -Masacre de 1978-

Gritos de justicia - Masacre en Sacaba

... Y Gritando voy a morir

 

La Tradicional Familia Brasileña KATU

Somos hombres cascabel

¿Qué te pasa?

Aldeia Resiste
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Dades d’assistència
SESSIÓ ASSISTÈNCIA

12 octubre Cinemes Girona 111
13 octubre Cerdanyola 44
14 octubre UAB 50
14 octubre Cinemes Girona 123
15 octubre URV 18
15 octubre Cinemes Girona 126
16 octubre Cinemes Girona 110
17 octubre Cinemes Girona 98
20 octubre UB 30
20 octubre Hospitalet 40
21 octubre Universitat Lleida 30
22 octubre Cardona 23
24 octubre Clausura Bonnemaison 31
TOTAL 834

IndiFest Cerdanyola
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Festival online
Per segon any consecutiu el festival es va celebrar en format online a 
la plataforma de nova creació www.miradanativa.org, impulsada per 
alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes i CLACPI. 

Es van poder veure les 25 pel·lícules programades al festival organi-
zades per les 6 temàtiques d’aquest.

WEB DEL FESTIVAL: 
3020  Usuaris nous a la web
15238 Visualitzacions de la 
pàgina

VISUALITZACIONS:
277 registres a MiradaNativa
1747 Visualitzacions totals de 
pel·lícules
36% De mitjana de finalització 
de pel·lícula

http://www.miradanativa.org
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Clausura i Premis IndiFest
L’edició de 2021 ha sigut la segona vegada que el festival INDIFEST 
ha comptat amb l’atorgament de premis. Les pel·lícules guanyadores 
es van fer públiques a la Sessió de Clausura i Entrega de Premis el 
24 d’octubre, i es van projectar les 2 obres premiades.

Un jurat conformat per Nerea Adell, membre d’alterNativa Intercanvi 

amb Pobles Indígenes, Mariano Estrada, representant de CLACPI, 

Amélia Diziú, documentalista indígena i Anna Vázquez, de Casa 

América Catalunya es va reunir el 7 d’octubre i van concedir un Premi 

del Jurat amb un import econòmic de 500€, per a impulsar la creació i 

producció de cinema indígena. 

PREMI DEL JURAT:
“Gritos de Justicia – Masacre en Sacaba” (2019) 

Poble Quechua, Bolívia

Realització: Franklin Gutierrez Zarate

Producció: CEFREC-CAIB 

També es va concedir un Premi del Públic que es va realitzar amb 

votació online. Es van rebre un total de 1.145 vots i ha estat molt 

renyit entre tres pel·lícules que van quedar pràcticament empatades. 

PREMI DEL PÚBLIC: (32.49%-372 vots)

“Panzós memoria por la tierra -Masacre de 1978” (2019)

Poble Maya Q’ueqchi’, Guatemala

Realització: Arturo Arbizures i Asociación Comunicarte

Producció: Fundación Guillermo Torelio

1.145 persones van votar 
online pel Premi del Públic

500€ per promocionar 
el cinema indígiena pel 
Premi del Jurat
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Comunicació
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Comunicació
Per a l’edició del XIV Indifest 2021 es va pensar la comunicació i 
màrqueting del festival amb diversos objectius: que el públic local 
reconegui la marca IndiFest i que el festival online tingui un abast 
internacional. 

A nivell offline es van imprimir cartells físics que es van enganxar als 
carrers de Barcelona i punts clau i es va imprimir un programa de mà 
amb la programació per als dies del festival. 

Es va treballar la presència a televisions locals amb una recomanació 
al 33 recomana i també es va arribar un acord amb BTV per tal de 
tenir presència als seus canals de difusió (amb una falca de ràdio, 
l’emissió del tràiler del festival i presència online amb bànners a la 
web), així com a LaMosca.TV. 

Com que enguany l’edició era presencial i online es va apostar per la 
publicitat online. A les xarxes socials Facebook i Instagram, sobretot 
durant la setmana de festival per aconseguir visites a la plataforma 
MiradaNativa. També es va treballar la presència online a través de 
publicitat de pagament en 3 mitjans enfocats a públics diferents: 
Vilaweb (públic català interessat en política) i La Directa (públic català 
interessat en moviments socials), El Núvol (públic català cultural). 

Els elements principals de difusió van ser: 
- Cartell (500 còpies)
- Tràiler del festival  (450 visualitzacions)
- Adaptacions del cartell a bànners publicitaris
- Programa de mà (600 còpies)

Twitter:
33100 Impressions

Facebook:
53426 Impressions

Instagram: 
65.331 Impressions

Cartell de l’edició 2021

Tràiler de l’edició 2021

https://www.youtube.com/watch?v=PhDEZEHCPwY
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Premsa

33 Recomana

Entrevista Itacat La Mosca TV

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/indifest-festival-de-cinema-indigena-de-barcelona-fins-al-24-doctubre/video/6123037/
https://youtu.be/bbvCkcW3Pz8 
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A més, el festival ha comptat amb la participació de 3 convidades indígenes de pes que han pogut pre-

sentar les diferents sessions del festival aportant el seu coneixement i experiència en les temàtiques espe-

cífiques abordades. Aquestes convidades són:

Convidats internacionals

Advocada, notària i lingüística. Vicepresidenta 
de la Academia de Lenguas Mayas de la comu-

nidad lingüística O’eqchi’ i defensora comu-
nitària Maya Q’eqchi’ (Guatemala). A l’actualitat 
es troba defensant el procés legítim de consulta 

lliure, prèvia e informada (Conveni 169 OIT) 
del poble Maia Q’eqchi’ enfront del complex 

hidroèlectric OXEC/RENECE, construït pel Grup 
Cobra, filial d’ACS.

Documentalista i fotògraf Wayuu (Veneçuela, 
Colòmbia), membre de la Red de Comunica-
ciones Wayuu, de la Mostra Internacional de 

Cinema Indígena de Veneçuela (MICIV), va ser 
curador del Festival de Cinema de Berlín – Ber-

linale, i és representant de CLACPI (Coordinado-
ra Latinoamericana de Cine y Comunicación de 

los Pueblos Indígenas).

És fundadora i presidenta de CHIRAPAQ 
(Centro Culturas Indígenas Perú), Coordinadora 
Continental del Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas de las Américas (ECMIA) i fundadora 
del Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

(FIMI-IIWF).

Ana Rutilia Ical Choc David Hernández Palmar Tarcila Rivera Zea

Resum de les presentacions a la Univerrsitat de Barcelona i 

Universitat Autònoma
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L’edició de l’IndiFest 2021 (en format presencial i online) ha representat un èxit de partic-

ipació sense precedents, amb 834 assistents presencials, 15.238 visites a la web, 1.747 

visualitzacions de les pel·lícules online, 193 visites úniques a Vimeo de 25 països i 1.145 

vots pel Premi del Públic. 

Cal tenir en compte que les activitats programades en el marc del festival no es van poder 

realitzar amb total normalitat, ja que durant els primers 3 dies del festival encara hi havia 

afectacions del 70% d’aforament degut a la pandèmia. La represa i hàbits d’activitat 

cultural encara no s’havia dut a terme al 100% i això va poder afectar a l’assistència de les 

activitats programades presencialment. Tot i així, les accions de l’IndiFest presencial es 

van executar amb èxit i van ser reforçades per una intensiva campanya de comunicació 

i xarxes que va generar nivells d’assistència i de desplegament territorial sense prece-

dents en la trajectòria d’alterNativa i de l’IndiFest. 

L’activitat presencial va estar complementada pel festival online, que oferia una finestra 

alternativa de visualització de les pel·lícules, fet que valorem molt positivament i que ha 

tingut un gran impacte. El festival online, a més, permet la internacionalització del fes-

tival, ja que està disponible per a tot el món i fomenta la participació i implicació dels 

públics a través de la votació del Premi del Públic, que va obtenir una gran participació.

El grau de satisfacció dels diversos actors participants (entitats col·laboradores, públic, 

convidades, productores) és molt positiu, i els indicadors d’assistència i visualitzacions 

són els més elevats de la història del festival.

L’esforç de difusió ha donat els seus fruits i ha contribuït a consolidar l’IndiFest- Festival de 

Cinema Indígena de Barcelona, com un referent de cinema indígena a Catalunya comp-

renent una oferta inexistent i donant major visibilitat i reconeixement al cinema indígena. 

Es confirma, un cop més, la importància de comptar amb convidades indígenes en les 

sessions i el gran impacte que generen en la motivació dels participants.

Conclusions



XIV IndiFest
Festival de Cinema Indígena de Barcelona 2021

www.indifest.org

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
www.alternativa-ong.org

Tel. 934431735
alternativa@alternativa-ong.org

Contacte: 
cinema@alternativa-ong.org


