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Veredicte del jurat per la secció documental en con curs del 13º Festival de 
Cinema Colombià de Barcelona: La Diàspora 2016. 

 
 

 
Reunit el jurat format per FRANCESC LLOBET, DAVID FERNÁNDEZ DE CASTRO 
AZÚA, DOCSBARCELONA,de la secció de documental a competició, del 13º Festival 
de Cinema Colombià de Barcelona: La Diàspora 2016, formula el següent veredicte: 
Vistos i analitzats tots els documentals presentats a concurs, el jurat vol destacar que 
les temàtiques escollides son potencialment interessants,  però atès que, primer, la 
qualitat de la narrativa audiovisual no és suficient com per portar de forma satisfactòria 
aquest interès temàtic a la sala de cinema, i segon que això ens impossibilita escollir 
una pel·lícula  guanyadora, el jurat ha decidit declarar el premi: desert . 
 
Tot i així, considerant que gran part de les obres presentades son d’autors novells o 
estudiants, el jurat ha volgut atorgar una menció especial per l’originalitat de la 
temàtica tractada, pel seu gran esforç fet, treballant amb recursos molt modestos, en la 
recerca de localitzacions i en l’obtenció de  documentació, per deixar testimoni d’uns 
fets importants per Amèrica llatina, que d’altre manera podien quedar relegats a l’oblit, 
al documental “Meu Pueblo”  dirigit per  Yeimy Daza y Angie Carolina Osorio. 
 
El jurat d’aquesta secció està constituit per: 
 
David Fernández de Castro Azúa 

Realizador, escritor, guionista y director de documentales, Graduado Superior en realización y 
producción de programas por el Instituto de Radio Televisión Española, IORTV, y Máster del 
Documental de Creación por la Universitat Pompeu Fabra; ha trabajado como guionista y 
director en más de diez documentales, entre los que cabe destacar Herbolarium, El Papus, 
anatomia d’un atemptat, Ajoblanco, crónica en rojo y negro, Operación Impala, Entre el cel i la 
terra: 30 anys d’aiguamolls de l’Empordà, o AT, Alfabet Tàpies, una coproducción europea -
France5 y TV3- sobre el artista plástico Antoni Tàpies. 

Francesc Llobet 

Director-realizador con más de 800 horas de audiovisuales emitidas por TV3 en múltiples 
géneros como magazines Joc de ciència; telenovela como Nissaga de poder o Laberint 
d’ombres; música clásica con más de 30 conciertos de grandes orquestas, unos en directo y 
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otros grabados; documentales como Cinc dits de la mà, preludi, Apunts de la TV, La cultura del 
cos, el futur de Prometeu i Durga, o CCOO 50 anys d’història de Catalunya. Asimismo ha sido 
coguionista del film Garum, fantàstica contradicció y director de la película documental Miquel 
Batllori, l’agudesa d’un savi. Francesc Llobet es presidente de OETI, (Observatori Europeu de la 
TV Infantil). 

DocsBarcelona 

http://www.docsbarcelona.com/es 

 
 
Veure més informació en: 
http://diasporabarcelona.com/2016/el-jurat/ 
 
Barcelona, octubre 26 de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


