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l’INDIFEST 2022 va celebrar els 15 anys de festival 
amb una edició del 12 al 23 d’octubre en format 
online i presencial

L’octubre de 2022 es va celebrar el XV IndiFest, Festival de Cinema Indígena de Barcelona, 
en format presencial i online. Aquesta edició celebrava els 15 anys del festival, consolidat 
ja com un altaveu dels pobles indígenes a casa nostra i amb la participació de 36 produc-
cions de cinema indígena: 35 seleccionades per a competició i 1 pel·lícula programada 
fora de competició. L’IndiFest ha esdevingut un espai per visionar el cinema indígena, 
on compartir les seves narratives i realitats amb una mirada i identitat pròpies. El festi-
val ofereix jornades conformades amb diverses activitats -tant a Barcelona com en altres 
municipis de Catalunya-, organitzades per alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes 
en coordinació amb la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas (CLACPI). 

L’objectiu del conjunt d’activitats de l’IndiFest és el d’incidir tant en l’àmbit de les 
polítiques públiques com en l’àmbit social per tal de donar veu pròpia als pobles indí-
genes d’Abya Yala (Amèrica Llatina) i exigir el compliment dels seus drets reconeguts de 
manera internacional. Any rere any continuem amb la voluntat de posar de manifest la 
defensa dels drets dels pobles indígenes, focalitzant la resistència dels pobles davant 
les reiterades vulneracions dels seus drets fonamentals per part de governs i empreses. 
Paral·lelament, les accions que engloba el Festival, des de les projeccions audiovisuals fins 
als col·loquis i mobilitzacions, apropen a la ciutadania catalana les diferents mirades, prob-
lemàtiques, lluites i propostes de canvi que ens arriben amb veu pròpia des dels pobles 
indígenes. 

Amb la voluntat d’aconseguir tals objectius i complementar els films, s’ha comptat amb 
Mariano Estrada i Yásnaya Elena Aguilar Gil, representants indígenes, que ens han 
explicat en primera persona les seves trajectòries i perspectives al voltant de diverses 
temàtiques i que han permès un major apropament a les projeccions i situacions de les 
comunitats indígenes per part del públic assistent. Aquesta XV edició s’ha dedicat a les 
llengües indígenes del món, a la 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 Interna-
cional de les Llengües Indígenes impulsat per l’Organització de les Nacions Unides per 
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

Aquest any, el festival s’ha dut a terme principalment als Cinemes Girona, però també 
en altres espais, tant de la pròpia capital catalana com d’altres localitats del territori. 
Paral·lelament i per tercer any consecutiu, el públic ha tingut l’opció de visionar els curt-
metratges i llargmetratges presentats al festival online, al qual es podia accedir lliurement 
a través de la nostra plataforma especialitzada en cinema indígena Mirada Nativa 
(www.miradanativa.org). 
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Festival presencial
El 28 de setembre va tenir lloc una sessió prèvia del festival a 
la Filmoteca de Catalunya amb la pel·lícula peruana Wiñaypacha     
(Óscar Catacora, 2017), seleccionada fora de competició, i el curtme-
tratge Sūkūjula Tei (David Hernández Palmar, 2022). La inauguració 
del festival va celebrar-se als Cinemes Girona el 12 d’octubre, 
coincidint amb el Dia de la Resistència Indígena i la projecció de 
la pel·lícula documental Berta soy yo (Katia Lara, 2022). A més, el 
mateix dia 12 va tenir lloc una activitat paral·lela, igualment indisso-
ciable del significat del 12 d’octubre pels pobles indígenes, que com-
plementava la inauguració: el debat entre Fonsi Loaiza, Bernardo 
Caal Xol i Whitney Godoy sobre els perills i forta criminalització que 
viuen els activistes i periodistes tant a Guatemala com a Hondures. 

El festival va comptar amb un total de 21 activitats presencials i 
es va clausurar el dissabte 22 d’octubre amb la sessió d’Entrega 
de Premis al Museu Etnològic i de Cultures del Món, a Barcelona. 
L’acte va estar acompanyat per la música en directe de Mirla Riomar 
i del guitarrista Marcel Vallès. Les sessions presencials van comptar 
amb una assistència de 1433 persones, convertint-se en l’edició 
amb més espectadors de la història del festival.

1.433 ESPECTADORS/ES
1.035 Barcelona
103 Territoris
295 Universitats

21 SESSIONS
13 sessions Barcelona
3 sessions Territoris
5 sessions Universitats

Sessió prèvia el 28 de setembre a la Filmoteca de Catalunya amb projecció de Wiñaypacha (Óscar Catacora, 2017)
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Es van programar un total de 35 obres audiovisuals, totes elles 
vinculades amb el fil conductor d’aquesta XV edició: les llengües in-
dígenes del món. El festival presencial es va celebrar principalment 
als Cinemes Girona de Barcelona, que va acollir el gruix de la pro-
gramació. Les altres activitats programades a la capital catalana, tals 
com projeccions però també xerrades i col·loquis, es van realitzar a 
nous espais que s’han incorporat al festival: Filmoteca de Catalunya, 
l’Ateneu del Raval, la Llibreria Altaïr, l’Àgora Juan Andrés Benítez 
i el Museu Etnològic i de Cultures del Món. 

Programa de sessions presencials a Barcelona:

DC. 28 DE SETEMBRE 
   18 h – Sessió de presentació – Filmoteca de Catalunya

DC. 12 D’OCTUBRE
   12 h – Debat amb Fonsi Loaiza i Bernardo Caal Xol – Ateneu del Raval 

   20 h – Inauguració: Resistències Indígenes: llargmetratge – Cinemes Girona

DJ. 13 D’OCTUBRE
    19:30 h – Sessió Aigua: curtmetratges – Cinemes Girona

DV. 14 D’OCTUBRE
    18 h – Xerrada amb Yásnaya E. A. Gil (Llengües, cultura oral i cinema) –  

    Llibreria Altaïr

   20 h – Sessió Cosmovisions: curtmetratges – Cinemes Girona

   22 h – Sessió Cosmovisions: llargmetratge – Cinemes Girona

DS. 15 D’OCTUBRE
   19:30 h – Sessió En femení i plural: curtmetratges – Cinemes Girona

   22 h – Sessió En femení i plural: llargmetratge – Cinemes Girona

DG. 16 D’OCTUBRE
   17 h – Sessió Transmissió i identitat: curtmetratges – Cinemes Girona

   19:30 h – Sessió Transmissió i identitat: llargmetratge – Cinemes Girona

DJ. 20 D’OCTUBRE
   19 h – Sessió Resistències indígenes: curtmetratges –  Àgora Juan Andrés   

   Benítez

DS. 22 D’OCTUBRE
   19:30 h – Sessió de clausura i entrega de premis – Museu Etnològic i 

   de Cultures del Món

Programació a Barcelona

12/10 Xerrada a l’Ateneu del Raval

14/10 Xerrada a la Llibreria Altaïr

12/10 Inauguració als Cinemes 
Girona

22/10 Clausura al Museu Etnològic i 
de Cultures del Món
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Programació a Territoris

19/10 Sessió a L’Orfeó Reusenc

El festival realitza vàries activitats a diferents municipis amb la volun-
tat de descentralitzar el festival i apropar la cultura a nous espais. Es 
programen sessions a diferents punts de Catalunya i es compta amb 
la presència de les convidades internacionals.

La sessió de Cerdanyola del Vallès es va organitzar amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i va comptar amb la 
participació d’Àlex Guillamón, Coordinador d’Entrepobles i activista 
de Rebel·lió o Extinció Barcelona, i alumnes de l’institut Jaume 
Mimó de Cerdanyola del Vallès.

La sessió de Reus es va organitzar amb la col·laboració de l’entitat 
GEPEC-EdC a l’Orfeó Reusenc. La sessió a Cardona finalment es va 
haver de cancel·lar. 

Programa de les Sessions a Territoris:

DT. 18 D’OCTUBRE
   18:30 h – Sessió Crisi ambiental: llargmetratge 

   – Museu d’Art de Cerdanyola (MAC), Cerdanyola del Vallès

DC. 19 D’OCTUBRE
   19:30 h – Sessió Sobirania alimentària i autogestió de la salut: 

    curtmetratges – Orfeó Reusenc, Reus

DV. 21 D’OCTUBRE
    19:30 h – Selecció de curtmetratges IndiFest 2022 

   – Teatre Els Catòlics, Cardona [Sessió cancel·lada]

18/10 Sessió al Museu d’Art de Cerdanyola
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Programació a Universitats
El festival també realitza sessions a 5 universitats catalanes, amb voluntat de descentralitzar el festival i 
apropar-lo a un públic jove, en col·laboració amb diverses facultats. Les activitats de l’edició 2022 van ser 
coordinades en conjunt amb l’Institut Català d’Antropologia (ICA). 

Programa d’activitats paral·leles universitats:

DJ. 13 D’OCTUBRE 
    Universitat de Girona, Girona

DV. 14 D’OCTUBRE
    Universitat de Lleida, Lleida

DT. 18 D’OCTUBRE
    Universitat de Barcelona, Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona

Universitat de Girona Universitat Rovira i Virgili

DJ. 20 D’OCTUBRE
   Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

DV. 21 D’OCTUBRE
    Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra
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Pel·lícules programades
Exceptuant la sessió prèvia a la Filmoteca de Catalunya, tots els films projectats s’han agrupat en 7     
sessions temàtiques que aborden alguns dels reptes i reivindicacions dels pobles indígenes:

Sessió prèvia: 
	 Sūkūjula	Tei	(7’)
 WiñayPacha (86’)

Aigua:
	 Srekollimisakwey	Wam (12’) 
	 Imalirijit (27’) 
 Ahuaques, los duendes del agua (20’) 
 O Ha Wa Hoimabadze (7’) 
	 Feyentuafiyiñ	(9’)

Cosmovisions: 
 4ª Flecha selvagem – A selva e a Seiva (8’) 
 No se nace en vano (19’) 
 Wilancha (15’) 
	 Sa	Paglupad	ka	Banog	(9’) 
 Tren-Tren y Kay-Kay (3’)
 Samichay (87’)

En femení i plural: 
 Ava Kuña, Aty Kuña (25’) 
	 Watuhowy	Namyí	(5’) 
	 Tejida (8’) 
	 Pukem	(26’)
	 Sietefilos	Xiica	cmotomanoj	(75’)

Transmissió i identitat:
 Antes do livro didático, o cocar (26’) 
	 Qu’est-ce	que	je	te	montrerai? (9’) 
	 Weckuwapasihtit	(12’) 
	 Sūkūjula	Tei (7’) 
	 Yalo	Poñinkau (26’)
	 Miwene	(106’)

Crisi ambiental:
	 Helena	de	Sarayaku (80’)

Sobirania alimentària i autogestió de la salut:
 El silencio de las semillas (9’) 
 Sombra del cumare (21’) 
 El maíz, la vida para los pueblos (25’) 
 Tocumagu ru Mauni’i (10’) 
	 Sek	Buy,	el	ritual	del	Sol (8’)

Resistències indígenes:
 Berta soy yo (135’)
 Luta pela terra (30’) 
 Peace Pipeline (23’) 
 Our Land (3’) 
 Taiñ Rvpv (12’) 
 Choyün, brotes de tierra (6’)
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Dades d’assistència

SESSIONS PRESENCIALS ASSISTÈNCIA
28 de setembre: Sessió prèvia Filmoteca de Catalunya 94
12 d’octubre Debat Fonsi Loaiza i Bernardo Caal Xol 35
12 d’octubre Cinemes Girona (llargmetratge) 218
13 d’octubre UdG 140
13 d’octubre Cinemes Girona (curtmetratges) 86
14 d’octubre UdL 34
14 d’octubre Xerrada amb Yásnaya Gil 28
14 d’octubre Cinemes Girona (curtmetratges) 111
14 d’octubre Cinemes Girona (llargmetratge) 55
15 d’octubre Cinemes Girona (curtmetratges) 88
15 d’octubre Cinemes Girona (llargmetratge) 46
16 d’octubre Cinemes Girona (curtmetratges) 43
16 d’octubre Cinemes Girona (llargmetratge) 80
18 d’octubre UB 28
18 d’octubre Cerdanyola del Vallès 53
19 d’octubre Reus 50
20 d’octubre URV 23
20 d’octubre Àgora Juan Andrés Benítez 60
21 d’octubre UAB 70
21 d’octubre Cardona Anul·lada
22 d’octubre Clausura Museu Etnològic 91
TOTAL 1433
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Festival online
Per tercer any consecutiu el festival es va celebrar en format online 
a la plataforma www.miradanativa.org, impulsada per alterNativa 
Intercanvi amb Pobles Indígenes i CLACPI. Es van poder veure les 
34 pel·lícules que competien al premi del festival. El festival online 
va comptar amb una àmplia participació de públic, amb gairebé 350 
nous registres a la plataforma i un total de 2.405 visualitzacions de 
les pel·lícules.

WEB DEL FESTIVAL: 
www.indifest.org
2.152 Usuaris web nous 
18.004 Visualitzacions 

VISUALITZACIONS:
www.miradanativa.org
348 registres a MiradaNativa
2.405 Visualitzacions totals 
de pel·lícules
21% De mitjana de finalització 
de pel·lícula

http://www.miradanativa.org
http://www.indifest.org
http://www.miradanativa.org
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Clausura i Premis IndiFest
L’edició del 2022 ha sigut la tercera 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 22 
d’octubre. Durant el lliurament dels premis es van projectar vídeos 
de les productores guanyadores agraint el guardó. El jurat estava 
conformat per Elisenda Ardèvol, professora d’antropologia visual, 
digital i dels mèdia a la Universitat Oberta de Catalunya; Mariano 
Estrada, cineasta i documentalista tseltal i coordinador de l’or-
ganització CLACPI; Mariana Freijomil, crítica de cinema, cofundado-
ra de Cinergia i professora del Dept. de Mitjans i Cultura de la UAB; 
Gemma Orobitg, antropòloga i professora d’Antropologia Social a la 
UB; Xavier Romero, cofundador i editor de la revista Cinergia, teòric 
de cinema i docent; i Durien Wagua, fotògraf i productor audiovisual 
de la nació Gunadule i cofundador de Wagua Films. 

El jurat va atorgar un premi a la millor pel·lícula amb un valor 
econòmic de 500€, amb l’objectiu d’impulsar la creació i producció 
de cinema indígena, a la pel·lícula Berta soy yo (2022). L’acte de 
clausura, que es va celebrar al Museu Etnològic i de Cultures del 
Món, va anar acompanyat de la música en directe de Mirla Riomar i 
del guitarrista Marcel Vallès, i al final es va convidar a les persones 
assistents a un piscolabis. 

523 persones van votar 
online pel Premi del Públic

500€ per promocionar el 
cinema indígena pel Premi 
del Jurat

Mariano Estrada, membre del jurat, 
durant l’Entrega de Premis al Museu 
Etnológic i de cultures del Món
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PREMI DEL JURAT - Amb premi econòmic de 500€

MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT        MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

PREMI DEL PÚBLIC A MILLOR LLARGMETRATGE    PREMI DEL PÚBLIC A MILLOR CURTMETRATGE

Berta soy yo 
(Katya Lara, 2022)

“Per una posada en escena i muntatge aclaparadors que 
atrapen a l’espectador. Pel seu poder i força en repre-
sentar la lluita de Berta Cáceres, no solament en vida, 
sinó després del seu assassinat. Per la seva capacitat 
per a plasmar la lluita col·lectiva dels pobles indígenes 
en la defensa del seu territori en el context capitalista 
i extractivista actual. Per visibilitzar el lideratge de les 
dones en aquesta lluita.“

Jurat IndiFest 2022

Taiñ Rvpv 
(Colectivo De Jóvenes Mapuche Escuela De Cine Y 
Comunicación Mapuche Del Ayja Rewe Budi, 2020)

“Per funcionar, a través d’una edició elaborada i poètica, 
com un cant cap al futur, que es vincula amb la tradició 
per a projectar un camí a seguir i una via de coneixement 
intergeneracional. Per la importància de la realització 
col·lectiva i ser una obra coral.”

Jurat IndiFest 2022

Sek Buy (El Rituual al sol) 
(William Cayapur  Delgado, 2021)

“Per plasmar en imatges una concepció del temps no lin-
eal mitjançant la qual es construeix una narrativa sobre 
el coneixement indígena. Per mostrar valors i coneixe-
ments ancestrals i formes d’expressió pròpies a través 
del lideratge d’una nena i de l’ús de la llengua pròpia.”

Jurat IndiFest 2022

Berta soy yo 
(Katya Lara, 2022)

Amb un 30,43% dels vots online del públic

El maíz, la vida para los pueblos - Autonomías 
Territoriales 
(CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, 2021)

Amb un 55,45% dels vots online del públic
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Comunicació
Per a l’edició del XV IndiFest es va pensar l’estratègia de comuni-
cació i màrqueting del festival amb diversos objectius: la celebració 
dels 15 anys del festival, el tema de l’any dedicat a les llengües 
indígenes i el reconeixement del festival.

Es va treballar amb l’artista il·lustrador Komba Castro per fer una 
imatge del festival innovadora, que fos visualment atractiva però 
també amb un significat específic vinculat a l’edició. La fotografia 
amb la qual va treballar Komba Kastro és del fotògraf indígena bra-
siler Edgar Kanayko.

Es va realitzar comunicació i publicitat tant online com offline, es van 
penjar banderoles i es van vestir els Cinemes Girona amb la imat-
ge de la XV edició. Es van treballar amb molta intensitat les xarxes 
socials, especialment Instagram i Twitter. També es va treballar la 
presència en línea a través de publicitat de pagament a Vilaweb 
(públic català interessat en política) i activant publicitat online a xarx-
es socials.

Els elements principals de difusió van ser: 
- Banderoles (300 còpies)
- Cartell  (160 còpies)
- 2 rollups
- Programa de mà (1000 còpies)
- 1 photocall
- 1 vinil - Cinemes Girona
- 1 Cartell retroiluminat - Cinemes Girona
- Tote bags (150 unitats)
- Enviaments de newsletters
- Enviaments de notes de premsa

Facebook:
57079 Impressions

Instagram: 
8281 Impressions

- Tràiler de l’edició 2022

https://youtu.be/IWTbFU3Yu9k
https://youtu.be/IWTbFU3Yu9k
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Cartell de l’edició 2022, dissenyat per Komba Castro
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MITJÀ DATA
RTVE - Territori clandestí “IndiFest” 22 oct 2022
Diari de Barcelona “Els anomenen salvatges mentre els roben 
les terres”

18 oct 2022

Diari de Barcelona “Viure a través de l’aigua” 15 oct 2022
Betevé “Comença l’IndiFest, el festival del cinema indígena de 
Barcelona”

13 oct 2022

33 Recomana Agenda
Cerdanyola Info “La reivindicació de selva vivent dels Sarayaku 
arriba a Cerdanyola amb l’INDIFEST”

10 oct 2022

Cerdanyola Info  “Els drets dels pobles indígenes tornen a 
Cerdanyola amb un nou INDIFEST”

18 oct 2022

Aquí Catalunha 19 oct 2022
Xarxanet “Indifest 2022, la reivindicació de les resistències 
indígenes a través del cinema”

11 oct 2022

Ajuntament Cerdanyola - Agenda activitats 18 oct 2022
Diari de Barcelona “Lluitar per la terra com a defensa de la 
cultura pròpia”

21 oct 2022

Tseltal Bachajón Comunicación “La XV edición del IndiFest, 
ahora también online!”

15 oct 2022

Agenda cultural Generalitat de Catalunya Agenda
ASAEE Antropologia 6 oct 2022
Xarxanet agenda Agenda

Entrevista de Betevé a Whitney Godoy

Premsa

https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandesti/indifest/6717926/
https://www.diaridebarcelona.cat/w/anomenen-salvatges-mentre-roben-terres
https://www.diaridebarcelona.cat/w/viure-a-traves-aigua?redirect=%2Fcultura
https://beteve.cat/cultura/comenca-indifest-cinema-indigena-barcelona-documental-berta-soy-yo/
https://twitter.com/33recomana/status/1579542278103711744?s=12&t=BtfGC78n66C4_vMN03OCWw
https://www.cerdanyola.info/la-reivindicacio-de-selva-vivent-dels-sarayaku-arriba-a-cerdanyola-amb-lindifest
https://www.cerdanyola.info/els-drets-dels-pobles-indigenes-tornen-a-cerdanyola-amb-un-nou-indifest
https://twitter.com/RodericAlves/status/1582758149790236672?s=20&t=kUchuSQY-pgLXHK812AN3w
https://xarxanet.org/cultural/noticies/indifest-2022-una-reivindicacio-de-les-resistencies-indigenes-traves-del-cinema
http://www.blues.cerdanyola.cat/agenda/xv-indifest-festival-de-cinema-indigena
https://www.diaridebarcelona.cat/w/lluitar-terra-defensa-propia-cultura?redirect=%2F
http://tseltalbachajoncomunicacion.org/?p=461
https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20220923001
https://asaee-antropologia.org/xv-indifest-festival-de-cine-indigena/
https://xarxanet.org/agenda/xv-indifest-festival-de-cinema-indigena-de-barcelona
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El festival sempre convida lideresses i líders a Barcelona per poder explicar de primera mà la seva ex-

periència. Aquest any van ser Mariano Estrada, Yásnaya E. Gil i Bernardo Caal Xol, que va assistir online.

Convidats/des internacionals

Indígena tseltal, és cineasta i documentalista, 
col·labora i participa en la recuperació de la 

identitat dels pobles indígenes a la Sierra Norte 
de Chiapas i a part de la selva Lacandona. És 

membre i Coordinador General de la Coordina-
dora Latinoamericana de Cine y Comunicación 
de los Pueblos Indígenas (CLACPI) des de 2015. 
Es va formar com a videasta en un taller intensiu 

del programa “Transferencia de Medios Au-
diovisuales a Comunidades y Organizaciones 
Indígenas” el 1992 i des de llavors, ha produït 
més de 50 produccions audiovisuals. Forma 

part del col·lectiu comunitari Tseltal Bachajón 
Comunicación. També ha impartit tallers de for-
mació per a joves de la serra de Chiapas i escrit 

articles i participat en la publicació de llibres.

Yásnaya Elena Aguilar Gil (Ayutla Mixe, 1981) 
forma part del COLMIX, un col·lectiu de joves 
mixes que realitza activitats de recerca i difusió 
de la llengua, història i cultura mixe. Va estudiar 

Lengua y Literaturas Hispánicas i va cursar la 
Maestría en Lingüística a la UNAM. Ha col·lab-
orat en diversos projectes sobre divulgació de 
la diversitat lingüística, desenvolupament de 

continguts gramaticals per a materials educati-
us en llengües indígenes, i projectes de docu-

mentació i atenció a llengües en risc de desapa-
rició. S’ha involucrat en el desenvolupament de 
material escrit en mixe i en la creació de lectors 
mixehparlants i altres llengües indígenes. S’ha 
involucrat en l’activisme per a la defensa dels 
drets lingüístics dels parlants de llengües indí-
genes, en l’ús de les llengües indígenes en el 

món virtual i en la traducció literària.

Bernardo Caal Xol és líder maia comunitari de 
la resistència del riu Cahabón, situat a la regió 
septentrional d’Alta Verapaz, a Guatemala. El 
2015, les comunitats locals el van escollir per 
representar la seva disputa amb OXEC i Ren-

ace, projectes hidroelèctrics que han restringit 
l’accés de la població local als rius sagrats de 
Cahabón i Ox-eek’, aigües que han sustentat 
la vida del poble q’eqchi’ durant generacions. 

Bernardo va rebre amenaces pel seu activ-
isme com a defensor de la terra. Arran de les 

protestes es van desencadenar campanyes de 
difamació que el qualificaven de delinqüent, 
acusant-lo de falsos delictes. El 2018 va ser 

detingut. El tribunal el va condemnar a 7 anys 
i 4 mesos de presó per detenció il·legítima i 

robatori amb agreujants. El 25 de març d’aquest 
any va ser alliberat després de complir una 

condemna de 4 anys i 2 mesos

Mariano Estrada Aguilar Yásnaya Elena Gil Aguilar Bernardo Caal Xol (online)

Debat - Transnacionals i oligarquia: criminalització i pri-
vació de drets als pobles indígenes

Debat - Sessió Llengües, Cultura Oral i Cinema

https://www.youtube.com/watch?v=xOeuEBY20JI
https://www.youtube.com/watch?v=xOeuEBY20JI
https://www.youtube.com/watch?v=eQxypLRxsvs&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=xOeuEBY20JI
https://www.youtube.com/watch?v=eQxypLRxsvs&t=87s
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XV IndiFest
Festival de Cinema Indígena de Barcelona 2022

www.indifest.org

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

Tel. 934431735
alternativa@alternativa-ong.org

Contacte: 
cinema@alternativa-ong.org


