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Secció Cultura / Societat 
 

NOTA DE PREMSA 
 

15è Festival de Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora 2018 

 

Barcelona – Caldes d’Estrac 

 

 

                                   

 
El pròxim dimarts, 11 de desembre, es presenta en roda de premsa el 15è Festival de 
Cinema Colombià de Barcelona-Diàspora 2018  
 
 

14 ANYS DE CINE COLOMBIÀ A BARCELONA 
La presentació del Festival de Cinema Colombià de Barcelona tindrà lloc el pròxim 
dimarts a les 10 hores del matí a la seu  del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya (CPAC) ubicat al carrer de Casp, 130 i comptarà amb la presència de la Cònsol 
General de Colòmbia, María del Pilar Calderón i la directora del Festival, Sandra 
Campos, que encapçalaran la taula i explicaran les particularitats d’un certamen que ja 
s’ha fet un lloc en l’agenda cultural catalana. 
 
El primer Festival de Cinema Colombià es va organitzar a Barcelona un llunyà 2004. Des 
de llavors, any rere any, la indústria audiovisual colombiana ha visitat la nostra ciutat 
oferint una mostra de la qualitat i la vitalitat d’una cinematografia reconeguda i 
guardonada en els millors festivals del món: Sundance, Berlin, Venècia, Cannes... De 
fet, enguany s’estrenarà en exclusiva a l’estat espanyol el film «Pájaros de verano», 
dirigida per Ciro Guerra i Cristina Gallego, una excel·lent pel·lícula que arriba a 
Barcelona després d’exhibir-se amb força èxit als Festivals de Cine de Cannes, 
Locarno i Sant Sebastià i que ha estat preseleccionada per a representar Colòmbia 
a la Gala dels Oscars 2018. Tot un al·legat de la lluita del poble wayúu per a 
preservar la seva cultura i les seves tradicions. 
 
 A la roda de premsa es projectarà en exclusiva per als mitjans de comunicació assistents 
el curtmetratge «Leidi», de Simón Mesa, guardonada amb la Palma d’Or en el 67è 
Festival de Cannes. 
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Entre els dies 13 i 16 de desembre les sales dels Cinemes Girona  (C/ Girona,  173 08025 
Barcelona) seran el punt de trobada dels cinèfils i amants de la cultura colombiana que 
gaudiran de la millor filmografia. «Carta a una sombra» dirigida per Daniela Abad  i Miguel 
Salazar, «La vendedora de rosas» de Victor Gaviria, «Satanás», un drama amarg que 
relata les extremes pulsions de la naturalesa humana i que ha obtingut el premi Pablo 
Neruda al millor llargmetratge en el Festival de Cine Iberoamericà de Huelva i «La virgen 
de los sicarios», reconeguda en el Festival de Venècia,  són altres films que es podran 
gaudir en els Cinemes Girona. 
 
Aquest any, la línia editorial del Festival de Cinema Colombià de Barcelona es centrarà 
en la responsabilitat que ens correspon a tots plegats per la cura dels «béns comuns» 
de la xarxa de la vida –especialment del bé comú de l’aigua- i pretén reconèixer aquelles 
comunitats humanes primigènies que vetllen amb cura i respecte per aquests béns, avui 
amenaçats. 
 
Les entrades es poden adquirir a través de la web www.diasporabarcelona.com i a les 
taquilles dels Cinemes Girona amb un 25% de descompte a aturats, famílies 
monoparentals, persones discapacitades i  amb la presentació de qualsevol carnet 
d’afiliació a entitats i organitzacions cíviques, culturals, sindicals i humanitàries. 
 
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/ 
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