
18è Festival de Cinema Independent de Barcelona 
 

L’Alternativa 2011 se celebrarà a Barcelona 
de l’11 al 19 de novembre 

 

 
De l’11 al 19 de novembre tindrà lloc la 18a edició de 
l’Alternativa, el Festival de Cinema Independent de 
Barcelona. 
 
El festival reunirà films estimulants, compromesos amb 
el llenguatge cinematogràfic i que s’atreveixen a fugir 
d’allò convencional.  
 

Com a aperitiu de l’Alternativa 2011, el festival 
programarà al Cinema Maldà durant el mes de setembre 
tres dels films guanyadors de l’edició 2010.  
 

 

··· 
 
Del l’11 al 19 de novembre se celebrarà a Barcelona la 18a edició de l’Alternativa, que 
mantindrà el format de les seves anterior edicions i apostarà, com cada any, per una 
programació estimulant i compromesa. 
 
Comptarà amb 3 Seccions Oficials -Llargmetratges de ficció, Llargmetratges documentals i 
Curtmetratges- i diverses Seccions Paral·leles –homenatges i estrenes, obres de 
cinematografies poc conegudes i de nous creadors- acompanyades per Activitats Paral·leles, 
que, juntament amb els tallers d’Escoles de cinema donen espai a la formació i el debat. A més 
a més, Pantalla Hall oferirà hores de programació rica i diversa, de manera gratuïta, en un 
entorn excepcional al hall del CCCB. 
 
Al llarg del mes de setembre sabrem quins seran els films que competiran en les Seccions 
Oficials de l’Alternativa 2011. Es projectaran unes 60 pel·lícules d'arreu del món, amb la 
intenció de donar suport a nous directors i a obres poc difoses dins del panorama audiovisual 
actual, buscant mostrar un ventall ben representatiu del cinema independent dels últims dos 
anys.  
 
L’import total de la dotació dels premis en metàl·lic d’aquesta edició ascendirà a 10.500 €, 
repartits entre les diferents categories a competició: 5.000 € al millor Llargmetratge de Ficció; 
3.500 € al millor Llargmetratge Documental i 2.000 € al millor Curtmetratge. A més, els 
espectadors concediran el Premi del Públic al millor Curtmetratge.  
 
Les Seccions Paral·leles de l’Alternativa 2011 mostraran a l’espectador tota la riquesa estètica 
i cultural que ha generat el cinema independent al llarg de la història. Es mostraran les 
produccions dels creadors més joves, així com retrospectives, homenatges, films desconeguts 
de creadors consagrats i cinematografies poc conegudes, que aporten múltiples veus i 
representacions del món que motiven i enriqueixen el nostre imaginari.  



Algunes  de les Seccions Paral·leles que hi haurà a l’Alternativa 2011 seran Mirades del Sud. 
Documental Argentí, Petits Experiments i la secció Traslacions: cinema documental 
independent a Turquia.  
 
En la última dècada una generació de joves realitzadors de Turquia ha estat explorant un 
cinema documental que ha contribuït a la construcció de nous imaginaris políticament i 
socialment conscients. Una mostra de narratives de base col·laborativa, amb una dimensió 
crítica que tindrem el plaer de tenir a l’Alternativa 2011 
 
El festival també contarà amb tot un seguit d’Activitats Paral·leles amb l’objectiu de generar 
espais d’interacció i d’intercanvi cultural entre els creadors i els amants del cinema, 
organitzant taules rodones per dialogar, compartir informació i debatre sobre àmbits d’interès 
per als professionals i també sobre assumptes de candent actualitat. 

 

··· 
 

Com a aperitiu de l’Alternativa 2011, es projectaran al setembre, en col·laboració amb el 
Cinema Maldà, tres dels films guanyadors de la passada edició del festival: els dos 
documentals guanyadors de l’Alternativa 2010, Glubinka 35x45 i Les racines du brouillard, i el 
film mexicà Verano de Goliat, guanyador de la Menció Especial al Millor Llargmetratge de 
Ficció. 
 
El film rus Glubinka 35x45 i la producció belga Les racines du brouillard es projectaran del 23 al 
29 de setembre al Cinema Maldà. Verano de Goliat es projectarà entre el 30 de setembre i el 6 
d’octubre.  
 

Serà una oportunitat excepcional i única per veure aquests tres films, ja que no han pogut 
trobar distribució comercial a l’Estat Espanyol.  
 

··· 
 

MATERIAL PREMSA L’ALTERNATIVA 2011 
 
Podeu descarregar-vos la nota de premsa del festival, la imatge gràfica i fotografies d’ambient 
d’edicions anteriors a: 
 

http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2011-18e-festival-de-cinema-independent-
de-barcelona/ 

 
Podeu descarregar-vos fotografies i nota de premsa dels cicles del Cinema Maldà a:  
 

http://www.lacosta.cat/ca/premsa/ciclos-festival-l-alternativa-cinema-malda/ 
 
 

··· 
 

CONTACTE PREMSA 
Sandra Costa | sandra@lacosta.cat 
Marta Suriol | marta@lacosta.cat 
933 103 888 | 934 125 479 
www.lacosta.cat 
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