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Secció Cultura / Societat 
 

DOSSIER  DE PREMSA 
 

15è Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora 2018 

 

Barcelona – Caldes d’Estrac 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
El passat 26 d'octubre de 2018 es va presentar en els Cinemes Girona (C/ Girona, 175, 
Barcelona) el 15è Festival de Cinema Colombià de Barcelona amb una assistència de 
300 persones. Ara necessitem del teu suport perquè el Festival superi les nostres 
expectatives que, de fet, ja són força agosarades. 
 
 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora va néixer el 2004 sota el format 
de Mostra Diàspora: Colòmbia-Barcelona. Durant 14 anys ha viscut una evolució fins a 
esdevenir Festival l’any 2013. El projecte arriba al 2018 consolidant-se any rere any 
com el primer i únic festival de cinema colombià de la ciutat de Barcelona. Moltes de les 
pel·lícules que conformen la programació del Festival han participat en reconeguts 
certàmens internacionals: Sundance, Venècia, Cannes, Berlín... Mitjançant un conveni 
amb l'Instituto Cervantes el Festival ha estat present durant molts anys a diverses 
ciutats del món com Nova York, Los Angeles, Chicago, São Paulo, Roma, París, 
Bremen, Bonn i Casablanca, projectant amb responsabilitat i compromís el món 
audiovisual i cultural colombià. 
 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora presenta a Catalunya i 
Espanya una cinematografia, la colombiana, d'indubtable vitalitat, particularment des de 
l'aprovació de la Llei Colombiana del Cinema de 2003 i que cada vegada més té una 
major presència a les programacions, nominacions i premis dels grans festivals 
internacionals. 
 
L'experiència d'edicions anteriors del Festival mostra que hi ha un públic a Espanya -i 
particularment a Catalunya, seu del Festival-  que està interessat pel cinema i la cultura 
colombianes. Una part del públic assistent prové de la nombrosa colònia colombiana 
radicada a Catalunya -uns 60.000 colombians, dels quals 40.000 censats. Una altra 
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part del públic està constituït per espanyols i europeus atrets per l'interès que Colòmbia 
suscita a nivell econòmic, social, polític i cultural 
 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora se celebrarà del 13 al 16 de 
desembre de 2018 a Barcelona arribant a la seva 15ena edició amb la pretensió de 
reforçar el pont amb Colòmbia quant a intercanvis de coneixement, reflexions, 
coproduccions, agendes de treball i de negocis, taules d'intercanvi i altres propostes. 
En aquesta ocasió, la seva línia editorial està fonamentada en la responsabilitat que 
tenim tots en la cura dels «béns comuns» de la xarxa de la vida, especialment del bé 
comú de l'aigua i d’aquelles comunitats humanes que cuiden d’aquests béns. En 
general, ens unim a la crida a la responsabilitat i la cura que com a éssers humans 
tenim de tota la xarxa de la vida, de la qual els béns comuns i els éssers humans també 
formem part, formant un «Nosaltres» amb tota aquesta simfonia de vida. Així doncs, la 
15ena edició del Festival de Cinema Colombià-Diàspora presta especial atenció a 
l’Amazones i el riu Atrato que acaben de ser reconeguts en el 2018 per la Cort 
Suprema de Justícia de Colòmbia com a subjectes de dret.  
 
 
 
OBJECTIU 
Diàspora és un projecte que té com a objectiu fomentar i estrènyer els intercanvis 
culturals entre Catalunya, Espanya i Colòmbia mitjançant les arts audiovisuals a través 
de les estrenes a Barcelona de les més recents i guardonades pel·lícules colombianes, 
així com proposar un nodrit programa de projeccions, activitats i intercanvis entre els 
diversos representants de la indústria audiovisual que permeti el desenvolupament de 
la mateixa, en una dinàmica d'anada i tornada entre els dos països. Així, el programa 
del Festival inclou trobades entre directors, productors i crítics de l'àmbit 
cinematogràfic, televisiu i del món audiovisual de tots dos països. Col·loquis, 
conferències i fòrums amb els diferents convidats i convidades són altres de les 
activitats previstes per a l'ocasió, que estaran articulades per la nostra línia editorial. 
 
 
 
LÍNIA EDITORIAL DEL FESTIVAL 
L'any 2018, la Cort Suprema de Justícia de Colòmbia va dictar una sentència en la qual 
reconeixia l'Amazònia colombiana com un subjecte de dret - igual que a qualsevol 
ciutadà- i va determinar la seva cura i el seu repoblament, com una acció concreta 
davant de l’amenaça del canvi climàtic. De la mateixa manera es va decidir amb el riu 
Atrato, requerint a la presidència de la República Colombiana i a totes les entitats 
regionals a protegir-les, entre altres amenaces, de la desforestació. Aquesta sentència 
històrica que posa a Colòmbia en un punt important en la cura del nostre planeta ha 
inspirat als organitzadors del Festival de Cinema Colombià de Barcelona a fixar la seva 
línia editorial en la idea: «Biocivilització: aigua per a la vida, cinema per l'aigua”. 
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I sota aquesta premissa Diàspora 2018 proposa programar una sèrie de llargmetratges, 
curtmetratges de ficció i documentals que mostren l’esforç a Colòmbia de comunitats, 
institucions i persones en la cura de la xarxa de la vida, connectada i interrelacionada, 
com a part d'una mateixa naturalesa i organisme, al que pertanyen tots els éssers vius i 
de la qual formen part els béns comuns, un d'ells l'aigua. Igual que en altres parts del 
món. 
 
Aquests avanços i experiències també s'estan veient en el camp jurídic i polític a 
diversos països: a les constitucions d’Equador i Bolívia, en el cas de rius, selves o 
parcs nacionals; a Nova Zelanda, Índia, Mèxic, Brasil i Regne Unit, i a la mateixa seu 
de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). Tot això ens mostra com, malgrat que 
la destrucció ha arribat bastant lluny, paral·lelament, hi ha els qui estan cuidant de 
l'aigua, de la terra, dels boscos, dels éssers vius i de la vida en tota la seva màxima i 
global dimensió. 
  
Motiu pel qual el nostre Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora 2018 
també acollirà alguns films d'altres latituds que estaran acompanyats per algunes taules 
rodones i de diàleg obert on s'intercanviaran idees i experiències que estan construint 
el canvi en la transició a una nova època. Una època en la que s'està instal·lant i 
enfortint aquest nou paradigma mitjançant prova i error en les pràctiques, especialment 
de base i locals. 
Finalment, a Diàspora 2018 ens hem compromès, per tant, a seguir donant sentit i a 
sumar-nos a la sentència emesa per la Cort Suprema de Justícia de Colòmbia, tot 
brindant els altaveus, les mirades, els punts de vista i les propostes constructives de les 
pel·lícules, que lluny d'oblidar-se d'aquesta temàtica, la reivindiquen i la comparteixen 
de la millor manera que els seus creadors i creadores saben fer-ho: amb relats i 
històries de qualitat, atractives, dramàtiques en ocasions, més amables en altres, però 
sempre determinades i decidides a mostrar la grandesa d'aquest patrimoni, que a tots i 
a totes, ben segur, ens pertany i del que totes i tots formem part, com és el dret i la 
responsabilitat amb la biocivilització i amb la xarxa de la vida. 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE PROGRAMACIÓ: 
 
El PROGRAMA DEL FESTIVAL comptarà amb la següent estructura general: 
 
PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 
26 D'OCTUBRE DE 2018 
(Aquesta ja ha est etaxecutada amb èxit amb l’aforament de la sala ple) 
 
 
1.- PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL amb l'estrena a Barcelona i Catalunya de la 
pel·lícula «Pájaros de verano» de Ciro Guerra i Cristina Gallego – que es tornarà a 
projectar el  14 de desembre als 20.00h  als Cinemes Girona. 
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La projecció es seguida de la taula rodona: 
 
«Biocivilització i la cura dels béns comuns, especialment de l'aigua, essencial en la 
preservació de la xarxa de la vida al planeta», en la que han participat Calixto Suárez 
Villafañé, indígena arahuaco de la Sierra Nevada (Colòmbia), Xavi Ayén, redactor 
literari de La Vanguardia, escriptor i periodista i Sandra Campos, directora d’IMAGO 
Barcelona i editora del llibre Biocivilització en marxa!, Editorial Icària (2018). 
 
 
2.- PANORAMA  
DEL 13 Al 16 DE DESEMBRE DE 2018 
 
Paral·lelament a la línia editorial que anualment conferim al nostre Festival, cada any 
realitzem de manera permanent la secció «Panorama», amb la que compartim la 
cultura i la realitat colombianes. Aquest any, el lema d’aquesta secció és «Colòmbia: 
cinema, literatura i societat» i és desenvoluparà en els Cinemes Girona de Barcelona, 
mitjançant la programació d'una sèrie de pel·lícules presentades pels seus directors i 
directores i productors i productores. Moltes d’aquestes pel·lícules estan basades, 
adaptades o inspirades en obres literàries rellevants, i per tant convidarem a escriptors i 
escriptores prestigiosos d'aquest país i del nostre. D'altra banda, i aprofitant la 
presència d'aquests escriptors a Barcelona, programarem conjuntament amb el 
Consorci de Biblioteques de Barcelona una sèrie de lectures compartides. 
 Comptarem amb les següents pel·lícules: «La vendedora de rosas», dirigida per Víctor 
Gaviria (1998), «La virgen de los sicarios», de Barbet Schroeder (2000), «La desazón 
suprema:el retrato de Fernando Vallejo», de Luis Ospina (2003), «Satanás», d’Andy 
Baiz (2007), «Paraiso travel», de Simón Brand (2008), «Leidi», de Simón Mesa (2014) i 
«Carta a una sombra», dirigida per Daniela Abad i Miguel Salazar (2015). 
 
FORMACIÓ 
1.- Taller professional de creació cinematogràfica: «Relat social cinematogràfic: 
equilibri entre compromís i entreteniment», a càrrec d'una destacada autora i directora 
cinematogràfica espanyola. 
 
INDÚSTRIA 
1.- Trobada de treball i de negocis entre empreses productores colombianes i 
catalanes que es durà a terme dins del marc del Festival per enfortir el 
desenvolupament i la comercialització de continguts audiovisuals per a cinema i 
televisió. Amb especial presència de la Televisió Pública Colombiana RTVC i de la 
televisió paisa (antioquenya) Tele Antioquía, així com de TV3, la cadena pública de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
2.- Espai social de trobada entre productors catalans i colombians amb projectes 
comuns prèviament treballats durant l'any previ de preparació del Festival. 
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BIOCIVILITZACIÓ EN MARXA! 
DEL 5 AL 7 D'ABRIL DE 2019 
 
3.- Una secció oficial competitiva de llargmetratges de ficció produïts entre 2016 i 
2018 i que no hagin estat estrenats comercialment a Espanya. 
 
4.- Una secció oficial competitiva de documentals produïts entre 2016 i 2018 i que 
no hagin estat estrenats comercialment a Espanya. 
 
5.- Una secció oficial competitiva de curtmetratges destinada a produccions 
universitàries de nacionalitat colombiana i catalana i en que els seus realitzadors i 
realitzadores i productors i productores estiguin matriculats en una institució educativa 
durant el procés d'inscripció. Podran participar els curtmetratges produïts amb 
posterioritat a l'1 de gener de 2016 i amb una durada d'entre 5 i 30 minuts. No 
s'admeten en aquesta secció curtmetratges que hagin estat exhibits comercialment a 
Espanya. 
 
6.- Gala de clausura. 
 
PROGRAMACIÓ PRÈVIA ESPECIAL (26 d’octubre de 2018) 
(Aquesta programació prèvia especial del 26 d'octubre ja ha estat executada amb èxit 
amb l’aforament de la sala ple) 
 

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL AMB L’ESTRENA DE «PÁJAROS DE VERANO» 
de Ciro Guerra i Cristina Gallego. Seguidament, la taula rodona «Biocivilització i la 
cura dels béns comuns, especialment de l'aigua, essencial en la preservació de la 
xarxa de la vida al planeta». 
 
Dia: divendres 26 d'octubre de 2018 - Hora: 19.00 a 21.00 hores. 
Lloc: Cinemes Girona (C/ Girona, 173. 08025 Barcelona. Tel. 93 118 45 31) 
 
 ESTRENA A CATALUNYA I ESPANYA, després de la seva participació especial en el 
Festival de Sant Sebastià 2018. La pel·lícula, que s'estrenarà a les sales catalanes i 
espanyoles el 2019, arriba a Barcelona per inaugurar el nostre Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona-Diàspora 2018, després d'haver participat a: 
- Pel·lícula inaugural a la 50ena Quinzena de Realitzadors, Cannes, França, 2018. 
- Selecció Oficial al 71è Festival Internacional de Cinema de Locarno, Suïssa, 2018. 
- Pel·lícula preseleccionada per a representar Colòmbia en els Oscar 2018. 
- Festival de Sant Sebastià, «Secció Perles». Aquesta secció projecta les millors 
pel·lícules participants en altres festivals internacionals. 
 
SINOPSI 
La «bonança marimbera», el lucratiu negoci de la venda de marihuana a Estats Units, 
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va ser un presagi que marcaria un país durant dècades. A la Guajira, una família 
indígena wayúu viurà en carn pròpia les conseqüències del xoc entre l'ambició i l'honor. 
La seva cultura, les seves tradicions i les seves vides seran amenaçades per una 
guerra entre germans que commocionarà el món sencer. 
 
TRÀILER OFICIAL: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombian
as/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406 
 

 TAULA RODONA. «Biocivilització i la cura dels béns comuns, especialment de 
l'aigua, essencial en la preservació de la xarxa de la vida al planeta». Amb aquesta 
taula marquem la línia editorial que acompanyarà aquest any el nostre Festival. Hi han 
participat: 
 
-Calixto Suárez Villafañé, indígena arahuaco de Sierra Nevada (Colòmbia). 
«Com a pobles indígenes, el nostre compromís i responsabilitat, és cuidar dels 
humans i del món. El nostre objectiu és recuperar les terres dins del límit del 
territori ancestral, que són els llocs sagrats importants per a la humanitat. Estem 
desenvolupant diverses accions per la recuperació de terres». 
 
- Xavi Ayén, escriptor i periodista. Escriu a La Vanguardia des de 1991 a la secció de 
Cultura com a cap de secció. Des de 1989 ha fet unes 2000 entrevistes, de les que 
vint-i-tres eren premis Nobel de Literatura 
Ha escrit «La vuelta al mundo en 80 autores» en el que el periodista literari es desplaça 
a l'hàbitat de l'escriptor per obtenir revelacions importants. Algunes entrevistes s'han 
convertit en documents històrics. Per exemple, quan van comunicar a Mario Vargas 
Llosa que havia guanyat el Nobel, Xavi li estava entrevistant. Va realitzar la darrera 
entrevista a Gabriel García Márquez abans de la mort del Nobel, en la qual admetia 
que havia deixat d'escriure. 
 
- Sandra Campos, humanista, directora del Seminari Internacional de Convivència 
Planetària www.biocivilizacion.org, de l'Associació IMAGO (Barcelona). Llicenciada 
en Dret, ha efectuat el postgrau «Programes, projectes i polítiques de ciutat» de la 
Universitat de Barcelona UB. Directora, juntament amb Toni Marín Vila, del Festival de 
Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora i editora del llibre «Biocivilització en marxa!». 
Editorial Icària, 2018. El llibre destaca l'essència del florent paradigma de convivència 
planetària, en la cura de la xarxa de la vida, de la que formen part de manera 
interrelacionada i interdependent tots els éssers vius: humans, animals, naturalesa, 
igual que la Terra, com a ens igualment viu i única casa de totes les espècies, inclosa 
la humana. Els escrits que conformen aquest llibre busquen aportar, des d'una 
perspectiva «biocivilitzatòria», un altre paradigma de convivència planetària: amb quina 
ètica?, amb quina economia? i amb quina estructura de poder? Aquestes són les 
preguntes plantejades en el marc del taller «Camins i ‘descamins’ per una 
biocivilització» (Rio de Janeiro).  
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2.-SECCIÓ PANORAMA DIÀSPORA 
Barcelona – Caldes d'Estrac 
Del 13 al 16 de desembre de 2018 
 
Aquest any el Festival ha titulat la seva secció Panorama «Colòmbia: cinema, literatura 
i societat» i es realitzarà en els Cinemes Girona de Barcelona. La clausura es portarà a 
terme a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Barcelona) mitjançant la programació 
d'una sèrie de pel·lícules, moltes de les quals estan basades, adaptades o inspirades 
en obres literàries rellevants de Colòmbia. 
 
 
 
RODA DE PREMSA 
Dimarts, 11 de desembre de 2018 
HORA 10.00H 
LLOC: Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC) (C/ Casp 130, 
08013 Barcelona) 
Projectarem en exclusiva per als mitjans de comunicació el curtmetratge «Leidi», 
dirigida per Simón Mesa (2014) guanyadora de la Palma d'Or de Cannes (2015). Única 
possibilitat de veure-la a Barcelona. Els assistents gaudiran d’un cafè colombià. 
Confirmació al telèfon 34+609548944 
 
LEIDI                                                                                                                
DIRECTOR: Simón Mesa Soto 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció 
DURADA: 16 minuts                                                                                                             
ANY: 2014 
SINOPSI                                                                                                                              
Leidi viu amb la seva mare i el seu bebè. El seu company, Alexis, no ha aparegut en 
dies. Un matí assolellat, després de banyar al nadó, surt a comprar uns plàtans a la 
botiga. Fora un veí li diu que va veure a Alexis amb una altra noia. Leidi no tornarà a la 
casa fins a no trobar al pare del seu fill. 
 
PREMIS NACIONALS 
Guanyador de la Beca de Creació per a curtmetratge en format cinema de l'Institut 
Distrital de les Arts-Idartes. 
PREMIS INTERNACIONALS 
Palma d'Or, 67è Festival de Cannes 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
Competència de Curtmetratges, 67è Festival de Cinema de Cannes 
TRÀILER OFICIAL: https://vimeo.com/977356594 
 

https://vimeo.com/97735659
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CARTA DE UNA SOMBRA                                                                                         
DIA: Dijous, 13 de desembre de 2018 
DIRECTORS: Daniela Abad i Miguel Salazar 
GÈNERE / SUBGÈNERE: documental 
DURADA: 73 minuts 
ANY: 2015 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 19.00 hores 
 
SINOPSI 
En el 2006, Héctor Abad Faciolince va publicar «El olvido que seremos», un estremidor 
relat de la vida i mort del seu pare Héctor Abad Gómez, un colombià pioner en el camp 
de la salut pública i un vehement defensor dels drets humans, que va ser assassinat a 
sang freda per un sicari als carrers de Medellín el 1987. El documental reconstrueix la 
història del llibre endinsant-se als espais més íntims de la família Abad i recolzant-se en 
un valuós arxiu familiar. Entre la memòria personal i la memòria històrica, en «una 
batalla contra la desmemòria, contra l'oblit», «Carta a una sombra» presenta un 
esgarrifós retrat de la violència política que va assotar Colòmbia i elabora una 
radiografia de la societat colombiana des de la intimitat del duel de la família Abad. 
 
PREMIS NACIONALS 
Premi del Público Club Colòmbia i Premi Especial del Jurado, Competència Oficial 
Cinema Colombià, 55 Festival Internacional de Cinema de Cartagena d'Índies (FICCI), 
2015. 
 
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=sckuxdu4jba 
  
 
LA VENDEDORA DE ROSAS                                                                                                                    
DIA: Dijous 13 de desembre de 2018 
DIRECTOR: Victor Gaviria 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció 
DURADA: 115 minuts                                                                                                       
ANY: 1998 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00 hores 
 
SINOPSI: 
Mónica té 13 anys i ja s'ha rebel·lat contra tot. Ha creat el seu propi món al carrer on 
lluita amb coratge per defensar el poc que té: les seves amigues, tan nenes com ella; el 
seu xicot, que ven droga, i la seva dignitat i el seu orgull que no fan concessions a 
ningú. A la nit de Nadal, com totes les nits, ven roses per guanyar-se la vida i per 
comprar-se el somni d'una festa amb pólvora, estrenar roba i sortir amb el seu xicot. 
Però la vida li ofereix una nova cita amb la solitud, la pobresa, la droga i la mort. Mónica 
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és l'altra cara d'una ciutat intensa i cruel com Medellín, com la de qualsevol ciutat on els 
nens del carrer no tenen lloc en un món on, amb prou feines, viuen el temps inútil de la 
seva inexistència. 
Va formar part de la Selecció Oficial del 51è Festival Internacional de Cinema de 
Cannes - França¸ 1998. 
 
PREMIS NACIONALS 
Primer Premi Convocatòria de llargmetratges «Removiendo las cataratas del ojo 
social», Ministeri de Cultura (Bogotà, Colòmbia) 1998                                                             
Premi del Públic en el 39è Festival Internacional de Cinema de Cartagena (Colòmbia) 
1999. 
 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
Círculo Precolombino de Oro Mejor Película i Círculo Precolombino de Oro Mejor 
Director  en el 15è Festival de Cinema de Bogotà (Colòmbia) 1998                                  
Premi de l'Església en el Festival de la Universitat Catòlica del Perú (Lima, Perú) 1998. 
Millor Actriu Protagonista a Lady Tabares.                                                                                      
Premi a Millor Director en el Festival de Cinema de Vinya del Mar (Xile) 1998                      
Premi al Millor Llargmetratge de Ficció en el 10è Festival Internacional de Cinema 
(Cinemafest) de San Juan (Puerto Rico) 1998.                                                                   
Tercer Premi Coral en la categoria de Millor Pel·lícula                                                    
Premio a la Millor Edició                                                                                                  
Menció Especial per als nens actors                                                                                          
Premio Glauber Rocha de la Premsa Estrangera                                                                        
Premi Arci-UCCA de la crítica italiana                                                                                                   
Premi de l'Organització Catòlica Internacional del Cinema i de l'Audiovisual (OCIC) 
Premi de la Unió Nacional d'Escriptors i Artistes de Cuba (UNEAC) en el 20è Festival 
Internacional del Nou Cinema Llatinoamericà de l'Havana (Cuba) 1998                   
Premi en el Primer Festival Iberoamericà de Cinema de Santa Cruz (Bolívia) 1999. 
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=pkqznvttbxg 
 

PÁJAROS DE VERANO    
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DIA: Divendres, 14 de desembre de 2018 
DIRECTORS: Ciro Guerra i Cristina Gallego 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció                                                                          
DURADA: 125 minuts                                                                                                       
ANY: 2018 
LLOC: Cinemes Girona 
HORA: 20.00 hores 
Aquesta pel·lícula marca  la línia editorial del Festival 2018 «Biocivilització» i 
pretén cridar l'atenció de com una cultura indígena, els wayúu, intenta defensar-
se de l’envestida produïda pel tràfic de la marihuana en la dècada dels anys 70 a 
Colòmbia, intentant enfortir els seus valors culturals. 
 
ESTRENA A CATALUNYA I ESPANYA, després de la seva participació especial en el 
Festival de Sant Sebastià 2018. La pel·lícula, que s'estrenarà a les sales catalanes i 
espanyoles el 2019, arriba a Barcelona per inaugurar el nostre Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona-Diàspora 2018, després d'haver participat a: 
- Pel·lícula inaugural a la 50ena Quinzena de Realitzadors, Cannes, França, 2018. 
- Selecció Oficial al 71è Festival Internacional de Cinema de Locarno, Suïssa, 2018. 
- Pel·lícula preseleccionada per a representar Colòmbia en els Oscar 2018. 
- Festival de Sant Sebastià, «Secció Perles». Aquesta secció projecta les millors 
pel·lícules participants en altres festivals internacionals. 
 
SINOPSI 
La «bonança marimbera», el lucratiu negoci de la venda de marihuana a Estats Units, 
va ser un presagi del que marcaria un país durant dècades. A la Guajira, una família 
indígena wayúu viurà en carn pròpia les conseqüències del xoc entre l'ambició i l'honor. 
La seva cultura, les seves tradicions i les seves vides seran amenaçades per una 
guerra entre germans que commocionarà el món sencer. 
TRÀILER OFICIAL: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombian
as/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406 
 
LA DESAZÓN SUPREMA: RETRATO INCESANTE DE CÉSAR VALLEJO 
DIA: Divendres, 14 de desembre de 2018 
DIRECTOR: Luis Ospina 
GÈNERE / SUBGÈNERE: DOCUMENTAL 
DURADA: 90 MINUTS 
ANY: 2003 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00 hores 
 
SINOPSI 
Llargmetratge documental sobre el polèmic escriptor colombià Fernando Vallejo, 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
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resident a Mèxic. Malgrat haver dirigit tres pel·lícules i d'haver publicat cinc novel·les 
autobiogràfiques, Vallejo era pràcticament un desconegut fins a la publicació i posterior 
adaptació al cinema de «La virgen de los sicarios», dirigida per Barbet Schroeder. En 
decidir parlar en nom propi i assumint sense subterfugis els seus amors i els seus odis, 
Vallejo trenca amb la més obstinada tradició literària: la del narrador omniscient que tot 
ho sap i tot ho veu. La seva visió despietada de la raça humana, en general, i de la 
seva pàtria, en particular, fan d'ell un autèntic escriptor maleït. El documental, a manera 
de retrat incessant, no només abasta la seva obra literària, sinó també els seus 
múltiples interessos: el cinema, la música, la poesia, la gramàtica, la ciència i la política. 
 
PREMIS NACIONALS 
Convocatòria Cinematogràfica 2001 del Ministeri de Cultura, de la Beca de Residències 
Artístiques del Fons Nacional per a la Cultura i les Arts de Mèxic (FONCA) i del 
Programa d'Estímuls a la Creació i la Recerca del Ministeri de Cultura de Colòmbia, 
2001 
PREMIS INTERNACIONALS 
Millor Documental. Distinció atorgada per Radio France International (RFI).         
Festival «Trobades de Cinema d'Amèrica Llatina» (Toulouse, França) 2003.           
Premi Nacional de Mitjans Audiovisuals. Ministeri de Cultura de Colòmbia.          Menció 
al Festival de Cinema i Videollatí de Toronto AluCine (Canadà).                Premi de 
l'Associació de la Premsa de Cadis, Cadis.doc.                                               Tercera 
Mostra Internacional del Documental Independent (Espanya).                       Premi al 
Mèrit en Cinema LASA – Latin American Studies Association (Brasil) 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
Selecció Oficial. Festival Internacional de Cinema de Miami (USA) 
Festival Internacional de Cinema Independent de Buenos Aires, BAFICI (Argentina) 
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=kltqwo5yjr0 
 
SATANÁS                                                                                                                                   
DIA: dissabte, 15 de desembre de 2018  
DIRECTOR: Andy Baiz 
GÈNERE / SUBGÈNERE: ficció/drama 
DURADA: 95 minuts 
ANY: 2007 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 18.00H 
 
SINOPSI 
Inspirada en fets reals i basada en el best-seller «Satanás», de Mario Mendoza. És un 
drama commovedor on la passió, la violència i els secrets col·lisionen quan els seus 
tres personatges posen a prova els seus somnis i temors. Provocativa i enigmàtica, la 
pel·lícula aborda un trio d'històries entrellaçades que il·lustren la interconnexió 
d'esdeveniments al nostre món i l'efecte dominó que les accions d'una persona poden 
tenir sobre la vida d'un altre. Una atractiva buscavides  que estafa homes rics. Un 
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capellà, enamorat de la seva majordoma, és turmentat per carregar amb el pes del 
secret d'una dona de la seva comunitat. Un professor, veterà de guerra, ressentit amb 
la vida i les circumstàncies, anhela sortir del tedi de la seva vida de la mà d’una de les 
seves alumnes. Però podran suportar la pressió de ser temptats per una prova 
relacionada amb els seus més profunds desitjos? Les seves accions tindran 
conseqüències devastadores. Poderosa i gràfica d'inici a final, «Satanás» és un 
fascinant estudi de causa i efecte que aborda temes com l'amor, el sexe, els diners, el 
poder i la venjança. Però sobretot la pel·lícula ofereix una reflexió sobre les 
manifestacions destructives que emanen dels conflictes interns i la dualitat de l'home. 
La pel·lícula és un tall amarg de la vida, però es manté en la ment de l'espectador, 
generant un diàleg intern. (Sinopsi del Miami International Film Festival) 
 
PREMIS NACIONALS 
Producció de Llargmetratges. Fons per al Desenvolupament Cinematogràfic           
Millor Pel·lícula Colombiana. Festival de Cinema de Cartagena 
 
PREMIS INTERNACIONALS 
Estímul per a desenvolupament i coproducció del Programa Ibermedia.                  Millor 
Pel·lícula i Millor Actor per Damián Alcázar. Festival de Cinema de 
Montecarlo (Mònaco).                                                                                                
Premi Pablo Neruda al Millor Llargmetratge. Festival de Cinema Iberoamericà de 
Huelva (Espanya) 
ENLLAÇOS 
www.satanaslapelicula.com 
www.blog.satanaslapelicula.com 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
Festival Internacional de Cinema de Miami. Selecció Oficial  
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=jqiowndr31k 
 
 
PARAISO TRAVEL 
DIA: Dissabte, 15 de desembre de 2018 
DIRECTOR:: Simón Brand 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció/drama                                                                  
DURADA: MINUTS 
ANY: 2008 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 20.00H 
 
SINOPSI 
La confusió de Marlon entre el desig i l'amor per Reina fa que assumeixi com a propi  el 
somni americà de la seva xicota, qui després de convèncer Marlon de robar uns diners 
a uns familiars i comprar els tiquets en una agència de viatges de dubtosa reputació, 
dipositen els seus somnis en una motxilla i la seva existència en un forat que els 

https://www.youtube.com/watch?v=jqiowndr31k
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portarà a seguir els passos dels immigrants il·legals dels Estats Units. «Paraiso 
Travel» és, sobretot, una història d'amor en la que el seu principal ingredient és 
l'obsessió dels protagonistes pels seus somnis: el de Marlon perseguint l'amor de 
Reina, el de Milagros per aconseguir l'amor de Marlon i el de Reina per no deixar-se 
trobar, després que una absurda situació la separa del jove. A través dels ulls de 
Marlon l'espectador coneixerà el món dels immigrants llatins als carrers novaiorquesos 
on les úniques eines que permeten sobreviure són la solidaritat dels compatriotes i el 
convenciment que l'amor per la seva xicota ho aguanta tot. És allà, als carrers de Nova 
York, on Marlon es trobarà a si mateix. 
 
PREMIS NACIONALS 
Producció de Llargmetratges. Fons per al Desenvolupament Cinematogràfic. Premi del 
Públic. Premis Nacionals de Cinema. 
 
PREMIS INTERNACIONALS 
Millor Pel·lícula i Premi del Públic. Festival de Cinema Llatí de Los Angeles (USA). 
Premi del Públic. Festival de Cinema de San Francisco (USA). Millor Actor per Aldemar 
Correa. Festival de Puerto Vallarta (Mèxic). Audience Foreign Feature Prize, Fort 
Lauderdale International Film Festival (USA). Millor Opera Prima de Ficció 
Ibero Amèrica. Festival Internacional de Cinema de Cancún (Mèxic). Premi de 
l'Audiència a Millor Pel·lícula. Premi de l'Institut Cervantes a Millor Pel·lícula. Festival 
de Huelva (Espanya). 
 
AMB EL SUPORT DE: José Molinari (EUA) i Ariel Kowler (Colòmbia) 
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=h2woknt3yb8 
 
 
LA VIRGEN DE LOS SICARIOS                                                                                          
DIA: Dissabte, 15 de desembre de 2018 
DIRECTOR: Barbet Schroeder 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció/drama 
DURADA: 98 minuts 
ANY: 2000 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 
HORA: 22.00H 
 
SINOPSI 
Narra la història d'un escriptor homosexual que torna a la ciutat de Medellín després de 
trenta anys i s'enamora d'un sicari de 16 anys. 
 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
- Premio del Senat Italià, Festival de Venècia, Itàlia, 2000. 
- Millor Pel·lícula de realitzador no llatinoamericà sobre Amèrica Llatina, Festival 
d'Internacional del Nou Cinema Llatinoamericà de l'Havana, Cuba, 2000. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2woknt3yb8
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TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=olsogbd_7dm 
 
 
 
PROGRAMACIÓ a CALDES D'ESTRAC (Barcelona) 
LLOC: Fundació Palau, Carrer de la Riera, 54 
08393 Caldes d'Estrac, Barcelona. 
Tel. 93 791 35 93 
HORA 12.00 hores 
El 15è Festival de Cinema Colombià de Barcelona clausura la seva programació 
d’enguany a Caldes d'Estrac (Barcelona) amb la projecció de les pel·lícules «Leidi», de 
Simón Mesa, curtmetratge guanyador de la Palma d'Or a Cannes (2015) i «Carta a una 
sombra» (2015) de Diana Abad, sobre el pare del conegut escriptor colombià Héctor 
Abad Faciolince. 
Després de les projeccions l'Hotel Dynamics convida a una copa de cava i una estona 
de música en la seva terrassa amb belles vistes a la Mediterrània. 
 
LEIDI                                                                                                                
DIRECTOR: Simón Mesa Soto 
GÈNERE / SUBGÈNERE: Ficció 
DURADA: 16 minuts                                                                                                             
ANY: 2014 
 
SINOPSI                                                                                                                              
Leidi viu amb la seva mare i el seu bebè. El seu company, Alexis, no ha aparegut en 
dies. Un matí assolellat, després de banyar al nadó, surt a comprar uns plàtans a la 
botiga. Fora, un veí li diu que va veure Alexis amb una altra noia. Leidi no tornarà a la 
casa fins a no trobar el pare del seu fill. 
PREMIS NACIONALS 
Guanyador de la Beca de Creació per a curtmetratge en format cinema de l'Institut 
Distrital de les Arts-Idartes. 
PREMIS INTERNACIONALS 
Palma d'Or, 67è Festival de Cannes 
PARTICIPACIÓ EN FESTIVALS 
Competència de Curtmetratges, 67è Festival de Cinema de Cannes 
TRÀILER OFICIAL: https://vimeo.com/977356594 
 
CARTA DE UNA SOMBRA                                                                                         
DIA: Dijous, 13 de desembre de 2018 
DIRECTORS: Daniela Abad i Miguel Salazar 
GÈNERE / SUBGÈNERE: documental 
DURADA: 73 minuts 
ANY: 2015 
LLOC: Cinemes Girona Tel. 93 118 45 31 

https://vimeo.com/97735659
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HORA: 19.00 hores 
 
SINOPSI 
En el 2006, Héctor Abad Faciolince va publicar «El olvido que seremos», un estremidor 
relat de la vida i mort del seu pare Héctor Abad Gómez, un colombià pioner en el camp 
de la salut pública i un vehement defensor dels drets humans, que va ser assassinat a 
sang freda per un sicari als carrers de Medellín el 1987. El documental reconstrueix la 
història del llibre endinsant-se als espais més íntims de la família Abad i recolzant-se en 
un valuós arxiu familiar. Entre la memòria personal i la memòria històrica, en «una 
batalla contra la desmemòria, contra l'oblit», «Carta a una sombra» presenta un 
esgarrifós retrat de la violència política que va assotar Colòmbia i elabora una 
radiografia de la societat colombiana des de la intimitat del duel de la família Abad. 
PREMIS NACIONALS 
Premi del Público Club Colòmbia i Premi Especial del Jurado, Competència Oficial 
Cinema Colombià, 55 Festival Internacional de Cinema de Cartagena d'Índies (FICCI), 
2015. 
 
TRÀILER OFICIAL: https://www.youtube.com/watch?v=sckuxdu4jba 
 
JURAT 2018 
 
El jurat de la Secció Oficial Llargmetratges de Ficció està format per: 
 
Carles Torras va iniciar la seva carrera com a codirector de la pel·lícula coral 
«Joves» (2005), premiada en més de 30 certàmens internacionals. Li va seguir «Trash» 
(2009), que va competir en el Festival de Màlaga i va obtenir 13 nominacions i un Premi 
Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. Amb «Open 24 hores» (2011) va tornar a 
competir a Màlaga i també a Sitges i va rebre set nominacions de l'Acadèmia de 
Cinema Català. Amb «Callback» (2016) aconsegueix els majors èxits de la seva carrera 
fins al moment: Biznaga de Oro a la Millor Pel·lícula al Festival de Màlaga, a més de la 
Biznaga de Plata al Millor Guió i al Millor Actor, així com el Premi del Jurat al Festival 
Internacional de Cinema de Brussel·les i els premis al millor guió en els festivals de 
Toulousse i Marsella. A més, va participar en els festivals de Sant Sebastià, Sitges, BFI 
London i Mar del Plata i va ser nominada a millor pel·lícula i millor guió en els premis 
Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. 
 
Sílvia Quer (Barcelona, Espanya) és, sens dubte, una de les grans directores de 
cinema i televisió amb una llarga trajectòria en produccions de ficció. «Poble Nou», 
«Estació d’Enllaç», «Nissaga de poder», «Laberint d’ombres», «Secrets de família», 
"Gran Reserva", "Gran Hotel", «Velvet» o «Sota sospita» són algunes de les força 
conegudes sèries de ficció televisiva que ha realitzat i dirigit. Experta també en la 
realització i direcció de llargmetratges de ficció televisiva (tv movies) i mini sèries de 
ficció ha  dirigit entre altres «Memory», «Sara», «María i Assou», «23-F, el día más 
difícil del rey», «Operación Jaque», "La Xirgu» i «La llum d’Elna», entre moltes altres. 
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«Febrer» (2004) va suposar el seu debut en la realització de llargmetratges 
cinematogràfics. Amb més de 30 anys d'experiència, és un dels referents més 
destacats en la ficció televisiva i cinematogràfica de Catalunya i de l'estat español. 
Mariví de Villanueva, productora que té una llarga experiència en la vessant de la 
producció en el cinema, la televisió, la publicitat, els videoclips i esdeveniments. Ha 
coordinat projectes com «Jamón, jamón», «Huevos de oro» i «La teta y la luna» de 
Bigas Luna; «Airbag», de Juanma Bajo Ulloa; «El techo del mundo» de Felipe Vega; 
«Gimlet» de José Luis Acosta; «Adiós, tiburón», de Carlos Suárez; «La Duquesa roja» 
de Paco Betriu; «School killer» de Carlos Gil; «Rojo sangre», llargmetratge dirigit per 
Christian Molina; «El triunfo» de Mireia Ros; i «Chuecatown» de Juan Flanh. Ha 
treballat també amb Miguel Bosé («7º de Caballería», «El séptimo») i guardonada en 
diverses categories amb els premis més importants a nivell nacional, Premis Ondas, 
Premis de la Música SGAE, Premis Cambio 16, etc. 
 
El jurat de la Secció Oficial Documental està format per: 
David Fernández de Castro Azúa, realitzador, escriptor, guionista i director de 
documentals, Graduat Superior en realització i producció de programes per l'Instituto de 
Radio Televisión Española (IORTV) i Màster del Documental de Creació per la 
Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat com a guionista i director en més de deu 
documentals, entre els quals cal destacar «Herbolarium», «El Papus, anatomía de un 
atentado», «Ajoblanco, crónica en rojo y negro», «Operación Impala», «Entre el cel i la 
terra: trenta anys d’aiguamolls de l’Empordà» i «AT, Alfabet Tàpies», una coproducció 
europea –France5 i TV3- sobre l'artista plàstic Antoni Tàpies. 
 
Francesc Llobet, director-realitzador amb més de 800 hores d'audiovisuals emeses 
per TV3 en múltiples gèneres com el magazine «Joc de ciència»,  telenovel·les com 
«Nissaga de poder» o «Laberint d’ombres»;  música clàssica amb més de 30 concerts 
de grans orquestres, uns en directe i altres gravats; documentals com «Cinc dits de la 
mà. Preludi», «Apunts de la TV», «La cultura del cos, el futur de Prometeu», «Durga» i 
«CCOO, 50 anys d’història de Catalunya. Així mateix, ha estat coguionista del film 
«Garum, fantàstica contradicció» i director de la pel·lícula documental «Miquel Batllori, 
l’agudesa d’un savi». Francesc Llobet és president d’OETI (Observatori Europeu de la 
TV infantil). 
 
Laia Aubia de Higes, cap de distribució de DocsBarcelona-El documental del mes. 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Postgrau en Gestió Cultural per la Universitat 
Pompeu Fabra. La seva experiència en el camp audiovisual comença com a 
investigadora en el Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la 
Universitat Pompeu . 
 
Des del 2010 porta El Documental del Mes, la distribuïdora del Festival Internacional de 
Cinema Documental DocsBarcelona, a través de la qual s'estrena cada mes un 
documental en una xarxa de més de 70 sales a Espanya, Xile i Colòmbia, així com 
online i també en DVD i TV. La seva experiència com a distribuïdora inclou l'estrena 
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comercial de més de més de 60 títols, alguns d'ells procedents d'Amèrica Llatina, com 
«Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica», de Rodrigo H. Vila, «¡Vivan las 
antípodas!», de Victor Kosskovsky, «El alcalde» de I. Aktuna, i «Diego Osorno o los 
pecados de mi padre», de Nicolás Entel. 
 
El jurat de la Secció Oficial Curtmetratge-Cineastes del Futur està format per: 
Anna Petrus (Menorca, 1978). Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2001), va estudiar cinema a través de tallers 
impartits per Víctor Ericei i Pedro Costa. 
 
L'any 2000 dirigeix el seu primer curtmetratge de ficció «Gínjols grocs quan són verds», 
que va ser seleccionat en diversos festivals nacionals. Alguns anys més tard comença 
a interessar-se pel gènere documental i el 2006 dirigeix el seu primer curt, “És 
Llogaret», produït per Televisió de Catalunya per al programa Taller.doc del Canal 33. 
Durant el 2009 dirigeix el seu segon documental titulat «L’oblit a l’oli» on tracta la 
depredació turística del paisatge de Menorca a través de la pintura del seu avi. 
Durant el 2010 va finalitzar el curtmetratge experimental «345 segons del meu viatge a 
Nova York» que va ser seleccionat, entre d'altres festivals nacionals i internacionals, en 
el cicle New Filmmakers del Anthology Film Arxivis,  una institució considerada com el 
bressol del cinema underground novaiorquès. 
 
Paral·lelament a la seva faceta com a creadora, Anna Petrus exerceix la crítica 
cinematogràfica en mitjans com Dirigit per, el suplement Cultura/s de La Vanguardia, 
De Cinema, entre altres. També ha exercit de comissària d’esdeveniments com el cicle 
Cinergies (2008) al CCCB i ha coordinat «In betwen days» (2009), correspondència 
filmada entre els cineastes Isaki Lacuesta i Naomi Kawase. «Bohèmia» (2017) és el 
seu últim curtmetratge com a guionista i directora. 
Daniel Resnich (Argentina/Barcelona) és cofundador de Goodmoment.es, una agència 
de continguts creatius de Storytelling&Branded, Content Transmedia, Nous Formats i 
Sèries de TV. 
 
Com a docent de postgrau dicta seminaris de guió, cursos i masterclass en diferents 
institucions educatives d'Espanya: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); 
Tecnocampus ( Mataró), INESDI, EUNCET, Barcelona Activa, SDE, la Filmoteca de 
Catalunya, El Plató de Cinema, FX Estudi de Cinema i Escuela Internacional de 
Cinema i TV (EICTV) a Cuba com a docent de guió transmedia. 
A Argentina ha treballat en els guions dels llargmetratges estrenats «Asesinato a 
distancia» i «El astillero»; telesèries com «Cabecita» i «Amor latino», documentals com 
«Umbanda» i «La puerta de las artes». Dirigeix el videoclip dels Tipitos «Mil años». A 
Espanya, treballa en guions com «Juan X Inés»; assessora pel·lícules com «La 
Manada» i “Sentdos ocultos» i dirigeix el documental de TV «The Fake King of 
Andorra». 
 
Des de 2013 és vocal de la junta del GAC (Guionistes associats de Catalunya) on 
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treballa per reivindicar la visibilitat, respecte i dignitat dels guionistes. A més coordina el 
Primer Concurs de Guió Transmedia d'Espanya. 
En l'actualitat està a la cerca de finançament per a un projecte a la Patagònia. 
 
 
 
DIRECTORI D'ESPAIS 
 
 
Barcelona 
Cinemes Girona 
 C/ Girona, 173 
08025 Barcelona 
Tel. 931 18 45 31 
 
 
Caldes d’Estrac 
FUNDACIÓ PALAU                                                                                                     
C/ de la Riera, 54 
08393, Caldes d'Estrac 
DYNAMIC HOTELS – CALDES D’ESTRAC  
Carrer de la Santema, 25  
08393, Caldes d’Estrac  
(Barcelona)  
Tel. 93 116 06 60 
 

IMAGO Barcelona Gestiona compte aquest any amb la complicitat de 43 entitats, 
entre les quals figuren la Filmoteca de Catalunya, FNAC, Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya (CPAC) i el Consolat de Colòmbia a Barcelona, entre altres. 
 
ARQUITECTURA ENTITATS 2018 
 
Amb el suport de: 
Ajuntament de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
Generalitat de Catalunya. 
Consolat de Colòmbia a Barcelona 
Ajuntament de Caldes d'Estrac 
 
Amb el patrocini de: 
El Periódico de Catalunya 
Barcelona Televisió 
Barcelona FM 
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L’Espai del Silenci (Caldes d’Estrac) 
 
Amb la col·laboració de: 
Canal 33 
RTVE                                                                                                                
Natur Salud Europa  
Proimágenes Colombia  
Consorci de Biblioteques de Barcelona  
Cinemes Girona  
Xarxa Europea de dones periodistas 
Cafè Candelaria 
FNAC El Triangle  
WAD  
Institut Europeu de Disseny (IED)  
Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya "FEDASCAT"  
Tecnitravel Viatges  
Federació de Cineclubs de Catalunya  
SICOM  
Infinitgrafic.com  
Caracol cine y televisión  
Dramax Film  
Patrimonio Fílmico  
Universidad de Antioquia  
All Media Consulting  
Hotel Dynamic (Caldes d’Estrac)  
Fundació Palau (Caldes d’Estrac)  
Espai del Silenci (Caldes d’Estrac) 
Pacha Mama News (Mèxico) 
Ecoregió  
Putumayo  
Armadillo New Media Film  
Festival de Cine: Comons & New Media Bogotá  
CPAC  
Casa Amèrica Catalunya  
Alcaldia de Medellín: Cuenta con vos  
Imstituto Brasileiro de Anàlisis socials i econòmics  
CORPORACIÓN LATINOAMERICANA Sud  
Navdanya  
SOM energia  
Editorial Icaria  
Coalizao por um Brasil Livre de Usinas Nucleares  
VidaSana  
Biocultura  
FESC  
ATTac  
Dulce Revolución  
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Dia de la terra Catalunya  
BCN sostenible i creativa  
La Casa de l Paraula  
Alliance for responsable and sustainable societies  
Justicia i pau  
Good Planet.org  
VIII Foro social Panamericano  
UAB  
R &D  
LA VIA CAMPESINA  
Espacio comercio justo  
UB  
FDM  
Instituto de Estudios Interculturales  
PORTAL RÍO +20  
Fundació Guné  
Koinós  
Pressenza  
CASA DE L'ÉSSER  
 

 
Més informació  
Sandra Campos, directora Festival de Cine Colombià de Barcelona-Diàspora  
Móvil 609548944 
sandracampos@imagobarcelona.org  
www.diasporabarcelona.com 
 

                                                             
                                             
 
 
Material de premsa 
http://diasporabarcelona.com/2018/material-de-prensa/ 
 

http://diasporabarcelona.com/2018/material-de-prensa/

