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L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona 
celebra 20 anys de cinema compromès 

 

Del 18 al 24 de novembre tindrà lloc la 20ena edició de l’Alternativa al CCCB, Filmoteca de 
Catalunya i Institut Francès de Barcelona. 
 

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, celebra 20 anys defensant un 
cinema compromès amb el llenguatge cinematogràfic, amb l’expressió creativa i amb 
l’espectador. 
 

En aquests 20 anys l’Alternativa s’ha anat perfilant i consolidant com a plataforma de 
descobriment, de llançament, de reconeixement d’aquells autors encara desconeguts i 
d’aquells imprescindibles en la història del cinema modern. 
 

En les properes setmanes el festival anirà desvetllant la resta de programació i seccions. 
 

Del 18 al 24 de novembre se celebrarà a Barcelona la 20ena edició de l’Alternativa, que 
comptarà amb una programació especial per celebrar els seus 20 anys i que seguirà apostant, 
com cada any, per una programació estimulant i compromesa. 
 

Per celebrar el 20è aniversari l’Alternativa ha programat dues propostes especials amb motiu 
de l’efemèride: 20 anys de l’Alternativa i la Taula rodona 20 anys d’Alternatives. La secció 20 
anys de l’Alternativa representarà el que ha estat el festival en aquests anys i serà una bona 
oportunitat per tornar a gaudir de films indispensables. Per la ocasió s’han seleccionat 22 
llargmetratges, tant de seccions oficials com de seccions paral·leles, amb la finalitat de mostrar 
la diversitat i el rigor de la programació del certamen, i recuperar films i autors emblemàtics en 
la trajectòria del festival i en l’evolució del cinema independent.  
 

La Taula rodona 20 anys d’Alternatives vol generar un debat a partir de l’evolució del cinema 
independent durant aquests anys i aprofundir-hi. La taula estarà formada per crítics, cineastes, 
productors i programadors. 
 

Enguany l’Alternativa comptarà amb dues seccions competitives en l’Alternativa Oficials: 
Llargmetratges i Curtmetratges. L’Alternativa Paral·leles presentarà homenatges, estrenes, 



obres de cinematografies poc conegudes i de nous creadors. Per la seva part, l’Alternativa Hall 
ofereix hores de programació gratuïta, rica i diversa, en un entorn excepcional. 
 

Finalment l’espai per a la formació i el debat es desenvoluparà a l’Alternativa Activitats, que 
engloba també seminaris d’Escoles de cinema. L’Alternativa Professionals organitzarà una 
jornada professional i per primer cop una sessió d’assessorament de projectes.   
 

A més a més com cada any l’Alternativa oferirà una programació amb activitats i projeccions 
per al públic familiar. 
 
 

L’Alternativa Oficials 
 

Aquesta secció obre una finestra a la producció internacional de cinema independent realitzat 
en els últims dos anys. Els films seleccionats competeixen en dues seccions: Llargmetratges i 
Curtmetratges. L’import total de la dotació dels premis en metàl·lic ascendeix a 7.000 €: 
5.000 € al millor llargmetratge i 2.000 € al millor curtmetratge. A més a més, els espectadors 
concediran el Premi del Públic al millor curtmetratge. 
 

L’Alternativa Paral·leles 
 

L’Alternativa Paral·leles vol mostrar a l’espectador tota la riquesa estètica i cultural que ha 
aportat el cinema independent al llarg de la història.  
 
Secció Paral·lela Panorama 
Enguany la secció paral·lela Panorama dins de l’Alternativa Paral·leles s’amplia per donar 
cabuda a més llargmetratges i curtmetratges d’autors nacionals, amb la intenció de reflectir la 
pluralitat de propostes audiovisuals independents que se segueixen generant al nostre 
territori.  
 

A més a més, per primera vegada un dels autors de la secció Panorama rebrà el premi d’una 
residència al mític hotel del Belvédère du Rayon-Vert a Cerbère (França), ofert per l’Alternativa 
i els Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Portbou. La residència inclou allotjament, 
transport d’anada i tornada (des d’Espanya) i una dotació econòmica per a les despeses 
personals. L’objectiu principal és que el cineasta premiat desenvolupi projectes i, fins i tot, que 
porti a terme un rodatge. 
 

L’Alternativa Hall 
 

Un any més aquest espai oferirà diàriament hores d’intensa programació de manera gratuïta. 
Es tracta d’un espai dedicat a l’experimentació amb la programació i els contextos, un lloc que 
dóna suport a la mescla d’ambients i la promou, i que, sobretot, consolida la idea de festival 
com a espai de celebració. 
 

L’Alternativa Hall confecciona programacions exclusives agrupades sota el títol Hall Selecciona 
que sorprendrà al públic. Des de 2012 compta amb el premi honorífic l’Alternativa Hall - 
Lomography, que consisteix en una càmera LomoKino, per recompensar la millor pel·lícula de 
la secció Hall Selecciona, amb la col·laboració de Lomography Spain. 
 
A més a més, l’Alternativa Hall explora la riquesa d’establir Intercanvis de programació amb 
festivals afins, Invita a conèixer projectes i autors singulars, obre els seus micròfons i la seva 
pantalla a qui treballa sobre les Didàctiques de la imatge, acull projeccions d’Escoles de 
cinema i reserva sempre un espai per a la Pantalla lliure, en què es projecten films presentats 
espontàniament pels seus realitzadors durant els dies del festival. 
 
 
 
 



L’Alternativa Professionals (IFN)  
 

És l’espai dedicat als professionals del cinema independent internacional impulsat per La 
Fàbrica de Cinema Alternatiu. Una de les novetats d’aquest any és la sessió d’assessorament 
per a projectes en fase de producció que han estat seleccionats en una convocatòria prèvia 
amb gran èxit de participació. A més a més, l’Alternativa Professionals (IFN) segueix 
organitzant una jornada focalitzada en una temàtica d’interès. Aquest any es podrà debatre i 
analitzar els models de producció i finançament amb experts invitats a la jornada La 
coproducció, clau per al cinema independent. 

 
 
CONTACTE PREMSA: LA COSTA COMUNICACIÓ 
Sandra Costa | sandra@lacosta.cat 
Marta Suriol |  marta@lacosta.cat 
933 103 888 | 934 125 47 
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