
 
 

 

NOTA DE PREMSA: L’Alternativa 2010 

17è Festival de Cinema Independent de Barcelona 

 
 
 

Del 12 al 20 de novembre, Barcelona es convertirà en la 

capital europea del cinema independent 
 

L’Alternativa seguirà apostant per la innovació, la independència creativa de 

l’autor, el risc, la crítica i la reflexió i oferirà al públic la possibilitat de 

descobrir altres mirades, altres veus mai presents en el panorama 

cinematogràfic comercial. 
 
 

 

El festival enguany s’aproximarà a una de les figures més interessants del 

panorama cinematogràfic francès d’avui: Raymond Depardon, un dels directors 

de cinema documental més prestigiosos.  
 

 

Aquesta edició que també vindrà marcada per la visita d’un dels personatges 

més importants de la renovació del cinema contemporani a Espanya, Lluís 

Miñarro. Productor atípic però necessari per la seva decidida aposta per un 

cinema d’autor arriscat i pels directors novells, ens oferirà una classe magistral 

on parlarà de la importància dels festivals i la crítica cinematogràfica per fer 

visible aquest tipus de cinema i, a més, presentarà la seva darrera pel·lícula, 

Blow Horn. 
 

 

Panorama continuarà essent un aparador per mostrar els treballs de creadors 

nacionals, amb la projecció d’una selecció de llargmetratges en què l’autor 

presentarà la seva obra davant del públic. Es tracta d’un espai on ensenyar 

treballs personals que indaguen en el llenguatge cinematogràfic, aportant una 

mirada innovadora i original que trenqui estructures convencionals i ens 

exigeixi una participació més activa i reflexiva 
 

Petits experiments és una de les novetats que presenta enguany el festival: un 

espai adreçat al públic infantil. Per primer cop, l’Alternativa col·labora amb El 

Meu Primer Festival i així dóna un pas endavant en el seu objectiu pedagògic 

de construir un nou subjecte espectador més actiu, conscient i reflexiu. Es 

mostrarà una selecció de treballs d’animació que experimenten de manera 

singular amb les tècniques utilitzades, la línia narrativa o el sentit de l’humor. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
Barcelona, 6 de setembre de 2010 
 
Del 12 al 20 de novembre, Barcelona esdevindrà un any més la capital europea del cinema 
independent. L’Alternativa celebrarà la seva dissetena edició a diferents espais de la ciutat 
(CCCB, Institut Francès, Casa Amèrica Catalunya, Filmoteca de Catalunya, Cinema Maldà) i 
arriba un any més per mostrar la seva decidida aposta per projectar obres cinematogràfiques 
que presenten noves maneres de mirar i representar el món, explorant i investigant tots els 
recursos del llenguatge cinematogràfic i demostrant la gran capacitat expressiva que té el 
cinema més enllà d’imatgeries convencionals. Autors amb un compromís ètic i estètic, amb 
una mirada crítica que ens intenta despertar la consciència i crear un nou subjecte espectador 
més actiu i reflexiu. 
 
L’estructura i seccions del festival continuarà essent la mateixa, tot i que enguany incorpora 
novetats com l’espai Petits experiments dintre de les Activitats Paral·leles. És per això que la 
programació es repartirà entre les SECCIONS OFICIALS COMPETITIVES (llargmetratge de ficció, 
llargmetratge documental i curtmetratge), SECCIONS PARAL·LELES, PANTALLA HALL, ESCOLES 
DE CINEMA DEL MÓN i ACTIVITATS PARAL·LELES. 
 
Les pel·lícules de les 3 Seccions Oficials destaquen pel treball creatiu en l’àmbit cinematogràfic. 
Procedents de tot el món, els films a competició són una representació de l’actualitat 
internacional d’un cinema inèdit al nostre país, un cinema arriscat, universal i compromès 
amb la recerca del propi llenguatge cinematogràfic al marge dels circuits comercials. 
 

El festival ha rebut prop de 2.000 pel·lícules. Hi haurà un total de 52 films a competició, 
provinents de 24 països del món. L’import total de la dotació dels premis en metàl·lic 
d’aquesta edició ascendeix a 12.500 €, repartits entre les diferents categories a competició: 
6.000 € al millor llargmetratge de ficció, 4.000 € al millor llargmetratge documental i 2.500 € al 
millor curtmetratge. A més, els espectadors concediran el Premi del Públic al millor 
curtmetratge.  
 
L’Alternativa defensa un tipus de cinema de difícil accés a les sales comercials compromès 
amb el llenguatge, amb l’expressió creativa del mitjà i, en conseqüència, amb l'espectador. El 
certamen projectarà una mostra representativa de les produccions més interessants del 
panorama internacional dels darrers anys, amb una cuidada selecció que il·lustra les mirades 
de diferents nacionalitats abordant temes i interessos diversos. 
 
Any rere any, l’Alternativa va estenent la xarxa de col·laboracions amb amants i professionals 
del cinema independent de tot el món, per tal d’ampliar fronteres i plantejar diversos 
projectes d’intercanvi, en un esforç constant per millorar la difusió i aconseguir que els films 
s’arribin a veure arreu del planeta, conscients així que el festival és una plataforma i un canal 
de distribució important. Dos objectius clars del festival són donar a conèixer obres 
trencadores, personals i compromeses amb el seu temps, i que els seus autors siguin no 
només respectats sinó considerats, també, com a actors essencials de la nostra societat. 
 
L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, és un certamen que va néixer 
l’any 1993 i que està organitzat per La Fàbrica de Cinema Alternatiu. Es va crear amb l’objectiu 
de fomentar la promoció, la divulgació i la creació d’espais per a l’exhibició d’obres de cinema 
independent de l’àmbit nacional i internacional, així com espais de debat, reflexió i anàlisi, 
trobades de professionals del mitjà i espais de formació en els diversos àmbits 
cinematogràfics. 
 
 
 
 
 



 
 

RAYMOND DEPARDON, EMPREMTA I TESTIMONI DEL SEU TEMPS 
 
 

El festival enguany s’aproximarà a una de les figures més interessants del panorama 
cinematogràfic francès d’avui: Raymond Depardon, un dels directors de cinema documental 
més prestigiosos. 
 

En paraules del crític Alain Bergala, l’obra de Depardon "fa pensar que des del principi va ser 
conscient del paper i la responsabilitat social, en el sentit més ampli, que li oferia el fet de 
poder realitzar les seves pel·lícules, crear imatges i permetre’s gravar moments, sovint difícils, 
de la vida de les persones que filmava”, sempre des de "la convicció íntima que el cinema no és 
un art fútil i que havia de deixar empremtes que algun dia serien documents essencials sobre 
la França dels darrers trenta anys". 
 

Els seus primers curtmetratges, realitzats al mateix temps que els seus reportatges fotogràfics, 
mostren la tensió entre imatge fixa i imatge en moviment, la necessitat d’"alliberar-se" de la 
tirania estàtica de la fotografia. Tanmateix, al llarg de la seva carrera, la seva relació amb la 
càmera ha anat canviant i, un cop superada l’etapa d’exploració dels moviments de càmera, el 
seu cinema ha anat tornant als orígens: la imatge fixa. Pel·lícules com Profils paysans exploren 
la capacitat d’un pla fix per extreure de la realitat tota la seva essència i captar allò que la 
fotografia no aconsegueix: el pas del temps. 
 

Amb la selecció que presenta el festival es vol donar compte de l’evolució d’aquest interessant 
cineasta, començant per la sèrie Profils paysans, els seus dos films sobre la justícia (Délits 
flagrants, 10è chambre, instants d’audiences) i un dels films que tractaven del seu ofici com a 
reporter (Reporters).  
 

A banda de fotògraf reporter, Raymond Depardon és un autèntic cineasta, un dels darrers 
documentalistes que defensen els 35 mm, la qual cosa concedeix a la seva obra una qualitat i 
una dimensió inigualables.  
 

L’Alternativa 2010 projectarà els següents films de Depardon: 

Reporters França VOSE 90´ 35 mm (1980) 
Urgences França VOSE 104´ 16 mm (1987) 
Délits flagrants  França VOSE 105´ 35 mm (1993/4) 
Profils paysans: l’approche França VOSE 90´ 35 mm (1998/9) 
Profils paysans: le quotidien França VOSE  81´ 35 mm (2004) 
10éme chambre, instants d´audiences  
França VOSE 105´ 35 mm (2003) 

 

Raymond Depardon va néixer el 6 de juliol de 1942 a 
Villefranche-sur-Saône (Rhône). Fill d’agricultors, creix en una 
granja de Garet, a prop de Saône. El 1954, el seu germà li va 
regalar pel seu aniversari un aparell 6x6 de la marca Lumière. 
Realitza les seves primeres fotografies a la seva granja natal. El 
1956, obté el certificat d’estudis i el seu pare, persuadit que no 
prosseguiria el treball a la granja, li va regalar una altra càmera 
6x6. Comença a treballar com a aprenent en una botiga 
fotogràfica de Villefranche-sur-Saône.  
 

El 1957, s’inscriu a un curs de fotografia per correspondència 
amb l’objectiu d’obtenir el títol d’“operador fotogràfic” i rep els 
seus primers encàrrecs per fotografiar futbolistes amateurs. El 
1958 s’instal·la a París, on treballa com a assistent del famós 
fotògraf Gilles Foucherand.  

 
 
 
 



 
 
El 1960, durant un viatge pel sud d’Algèria, descobreix el desert, que es convertirà en una 
obsessió i un motiu cardinal en la seva obra fotogràfica i cinematogràfica. Aquell any, comença 
a col·laborar com a reporter de l’agència Dalmas, que el va enviar per primer cop a fer un 
reportatge al Sahara, on va seguir l’expedició SOS-Sahara. Publica el reportatge a Paris-Match i 
rep una gran acollida crítica. En els seus reportatges, cobreix les sortides nocturnes de gent 
famosa, les cròniques de successos, els jocs olímpics (Tokio 1964) i realitza nombrosos 
reportatges a l’estranger (la construcció del mur de Berlín, les guerres d’Algèria i Vietnam, 
entre d’altres).  
 

A Algèria, efectua la seva primera publicació rellevant, les fotografies d’una missió militar 
francesa en el desert, i cinc anys després d’entrar a Dalmas esdevé el principal reporter de 
l’agència. El 1966, crea l’agència Gamma, juntament amb Hubert Henrotte, Hugues Vassal i 
Léonard de Raemy, als quals aviat s’uneix Gilles Caron. A Gamma es proposa un funcionament 
precursor d’una agència fotogràfica que permet al fotògraf firmar les seves fotos, mantenir-ne 
els drets d’autor i disposar de major autonomia i responsabilitat. Depardon realitzarà 
reportatges a Biafra, Praga, Xile, Indoxina i Chad. Actualment, és un dels directors de cinema 
documental més prestigiosos. 
 

 

LLUÍS MIÑARRO. POLIFAGIAS: FESTIVALS - CRÍTICA 
(Classe magistral adreçada a professionals i estudiants) 
 

Dimecres 17 de novembre, de 19 a 21h 
Sala Mirador – CCCB 
10 € 
 

Aquesta edició del festival rebrà la visita d’un dels personatges més importants de la renovació 
del cinema contemporani a Espanya, Lluís Miñarro. Productor atípic però necessari per la seva 
decidida aposta per un cinema d’autor arriscat i pels directors novells, ens oferirà una classe 
magistral en què parlarà de la importància dels festivals i la crítica cinematogràfica per fer 
visible aquest tipus de cinema. 
 

Qui hi és primer, la crítica o els festivals de cinema? Qui devora a qui? Quin paper juguen uns i 
altres en la visibilitat i la promoció del cinema independent? Aquestes són qüestions 
exploratòries sobre les quals debatre i contrastar punts de vista. De partida, s’ha d’acceptar la 
idea que tots ens necessitem. Tot compta a l’hora d’aconseguir la major eficàcia en donar a 
conèixer el que –tot i que no m’agradi– s’ha acabat anomenant “producte cultural”.  
 

La saturació d’informació, la caiguda dels circuits tradicionals d’exhibició, l’accessibilitat de les 
noves tecnologies i els nous hàbits de consum de cinema de manera fragmentada –i sense 
ritual– han accelerat l’eclosió de festivals i mostres cinematogràfiques. S’ha creat una dinàmica 
d’accés a pel·lícules que difícilment poden optar a altres canals de forma regular. Aquest 
panorama incideix també en les noves lleis de protecció del cinema (vàlides per a Europa i 
països occidentalitzats), que tindran en compte els circuits alternatius en el moment de 
computar els ajuts en funció dels espectadors. 
  
Dintre de l’atomització que suposa tot això, quina serà la funció de la crítica? Quedarà 
centrada en l’anàlisi dels productes més comercials o, ben al contrari, tendirà a 
l’especialització? I els festivals? Prevaldrà l’esdeveniment o el rigor en la selecció?  
 

També caldrà preguntar-se fins a quin punt la crítica afavoreix o perjudica una pel·lícula. I aquí 
em temo una certa divergència: possiblement no condicioni els “productes” molt mediàtics. I 
possiblement pugui ser vital en el cinema independent, mancat sempre dels recursos de 
promoció suficients. 
  
 
 



 
Però parlem de “polifagias”; de fam canina. I és aquí on haurem de tornar a revisar qui devora 
a qui. I qui està abans en l’“organigrama”: si els programadors dels festivals o la crítica que els 
ha pogut condicionar prèviament. Per exemple:  ¿Hagués estat seleccionat Apichatpong 
Weerasethakul a competició oficial a Cannes si no hagués gaudit abans la seva obra del 
beneplàcit de la crítica? ¿O és gràcies a Cannes que A. Weerasethakul ha pogut transcendir i 
ser potenciat com a autor de culte entre els comentaristes cinematogràfics?  
 

Lluís Miñarro 
 

Lluís Miñarro  
Nascut a Barcelona (1949), va desenvolupar la seva carrera 
professional en el sector de la publicitat i a partir de 1995 com 
productor cinematogràfic a través de la seva pròpia empresa, Eddie 
Saeta, S.A. Va ser crític cinematogràfic a Destino i Dirigido por, i és 
cofundador dels cineclubs Arts i Mirador. Actualment és membre de 
l’European Film Academy, de l’Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España i de l’Associació Catalana de Productors 
Cinematogràfics, entre altres associacions. 
 

El Festival de Sitges 2008 li va lliurar el Premi Maria Honorífica. 
Filmografia: Cosas que nunca te dije, d’Isabel Coixet (1996); Fuente 

Álamo, la caricia del tiempo, de Pablo García (2001); Las manos vacías, de Marc Recha (2003); 
Ar meno un quejío, de Fernando de France (2005); Honor de cavalleria, d’Albert Serra (2006); 
La silla, de Julio D. Wallovits (2006); Bolboreta, Mariposa, Papallona, de Pablo García (2007); 
La cáscara, de Carlos Ameglio (2007); En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerín (2007); 
Escuchando a Gabriel, de José Enrique March (2007); El cant dels ocells, d’Albert Serra (2008); 
Liverpool, de Lisandro Alonso (2008); El somni, de Christophe Farnarier (2008); El brau blau, de 
Daniel Villamediana (2008); Singularidades de una chica rubia, de Manuel de Oliveira (en 
producció). 
 

 
 

PANORAMA 
 

Un espai que va néixer la passada edició del festival. Aquest cop Panorama creix i d’un film 
passa als quatre que es projectaran enguany, dos documentals i dos ficcions, com a mostra 
d’un cinema plural i divers que investiga i s’arrisca per construir altres veus, altres mirades en 
el mirall. Es projectarà una selecció de treballs de creadors nacionals amb la presentació per 
part de l’autor davant del públic. 
 

Una mostra de treballs personals que indaguen en el llenguatge cinematogràfic, aportant una 
mirada innovadora i original que trenqui estructures convencionals i ens exigeixi una 
participació més activa i reflexiva. 
 

Els 4 títols que conformaran Panorama són: 
 

Blow Horn de Lluís Miñarro - Espanya VOSI/C 79´ 2009 - www.eddiesaeta.com 
Finisterrae de Sergio Caballero - Espanya VOSE 80´ 2010 - www.eddiesaeta.com – 

www.sonar.es 

Ori de Miguel Ángel Jiménez - Espanya/Geòrgia VOSE 80’ 2009 
To shoot an elephant d’Alberto Arce i Mohammad Rujailah - Espanya/Palestina VOSI/C 
113´ 2009 - http://toshootanelephant.com/ 

 
 

 

 

 

http://www.eddiesaeta.com/
http://www.eddiesaeta.com/
http://www.sonar.es/
http://toshootanelephant.com/


 

 

PETITS EXPERIMENTS 
 

 
 
Aquesta és una de les novetats que presenta enguany el festival: un espai adreçat al públic 
infantil. Per primer cop, l’Alternativa col·labora amb El Meu Primer Festival i així dóna un pas 
endavant en el seu objectiu pedagògic de construir un nou subjecte espectador més actiu, 
conscient i reflexiu. 
 

Petits experiments és una mostra de treballs d’animació que experimenten de manera singular 

amb les tècniques utilitzades, la línia narrativa o el sentit de l’humor. Animals fets amb 

papiroflèxia, animació amb pintura, stop motion i 3D. Històries surrealistes, divertides o 

tendres de la mà de creadors de culte i joves autors emergents. Una sessió per fer volar la 

imaginació i deixar-se emportar, grans i petits. 
 

Totes les sessions estaran presentades per un animador (el Sr. Claqueta), que introduirà la 
sessió, farà preguntes al final, explicarà als nens el tema de les votacions... I a tots els 
assistents es lliurarà una tira amb els fotogrames dels curts per tal que al final puguin votar si 
els ha agradat la sessió.  
 
Edat recomanada: a partir de 5 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panique au village (Bèlgica) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PANTALLA HALL 
 

 

L’espai Pantalla Hall dóna cabuda a les propostes més arriscades i innovadores del panorama 
audiovisual actual.  
 
Com cada any, Pantalla Hall presentarà una programació gratuïta i ininterrompuda al Hall del 
CCCB. Documental, animació, cinema experimental i nous formats emergents, tot pensat a 
l’entorn de temàtiques i estètiques concretes. 
 
Durant aquesta edició de l’Alternativa, els espectadors de Pantalla Hall podran gaudir, entre 
altres coses, de la programació que ens presenten els festivals integrants del programa 
Intercanvis, els col·loquis i projeccions de la secció Didàctiques de la imatge i les presentacions 
dels projectes Cinema invisible i Playtime audiovisual. 
 
Projeccions, col·loquis amb realitzadors, distribuïdors i programadors, actuacions en directe... 
tot això i molt més en aquest espai dedicat a l’experimentació de la programació i de 
contextos, un lloc que en cada edició dóna suport i promou la barreja d’ambients i que, 
sobretot, consolida la idea de festival com a espai de celebració. 
 
 
 
 

 
 

Pantalla Hall 2009 ©Lisbeth Salas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Fàbrica de Cinema Alternatiu: més enllà de l’Alternativa 

 

A banda de l’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, 
La Fàbrica de Cinema Alternatiu promou diferents activitats al llarg de 
l’any: la Independent Film Network (IFN), els projectes permanents 
L’Alternativa se’n va de viatge i Intercanvis, activitats formatives i 
activitats destinades a professionals com ara classes magistral, seminaris, 
taules rodones i trobades per a professionals. 
 

Independent Film Network (IFN) 
Creada per La Fàbrica de Cinema Alternatiu com a eina per poder arribar al seu principal 
objectiu: fomentar la promoció, divulgació i creació del cinema independent, així com espais 
de debat, reflexió i anàlisi on els professionals del mitjà puguin fer-se una idea global sobre els 
canvis i perpetuïtats que afecten la creació, producció i distribució del cinema independent. 
 

Hi ha una preocupació comuna en aquesta xarxa de professionals a causa del fet que cada cop 
és més difícil mantenir una pel·lícula independent a les sales, i sovint, només gràcies a festivals 
com l’Alternativa els films arriben al públic. A La Fàbrica de Cinema Alternatiu són conscients 
que Internet i les plataformes VOD (Video on Demand) suposen un al·licient per al cinema 
independent, no només pel lloc que ocupa l’espectador, sinó també pel realitzador i 
productor, que en molts casos veuen com els seus treballs se sumen a l’oblit per culpa de la 
seva difícil distribució. 
 

Per aquesta motiu, enguany la IFN es vol llançar a reunir professionals del cinema independent 
en totes les seves branques per crear una jornada per debatre i aprendre els avantatges (i 
inconvenients) de models de distribució i exhibició i plataformes més joves i definitivament 
orientades a fer accessible el millor cinema independent i experimental mitjançant el VOD i el 
catàleg on-line, opcions que al nostre país són representades per FILMIN i HAMACA.   
 

HAMACA neix amb l’objectiu de poder fer arribar treballs desenvolupats a Espanya en format 
vídeo a un gran nombre de persones o institucions per facilitar d’aquesta manera la seva 
difusió i visionat. Té capacitat per distribuir els vídeos del seu catàleg a tot el món. Cada any, un 
comitè es reuneix per decidir quins nous artistes i obres s’inclouran en el catàleg. És una 
iniciativa de l’AAVC (Associació d'Artistes Visuals de Catalunya).  

FILMIN, amb seu a Barcelona, és un portal creat per un grup de companyies que varen fer de la 
innovació, el risc i l’aposta ferma per la qualitat la seva raó de ser: Alta Films, Continental, El 
Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Wanda Visión i Cameo. Està adreçat als qui busquen 
estar informats de les notícies del millor cinema mundial, als qui els agrada veure els extres 
dels DVD, als usuaris que volen treure partit als dispositius portàtils, als qui volen tenir la seva 
bobina disponible on-line, i als cineastes que vulguin disposar d’un lloc amb credibilitat per 
allotjar la seva obra. En definitiva, a tot aquell que viu de, per i per al millor cinema rodat aquí. 
Amb la col·laboració de l’empresa tecnològica Ikuna, FILMIN aposta pel sistema VOD com a 
model alternatiu a la distribució del cinema independent.  
 

Amb l’aparició d’Internet, realment ens trobem davant d’un nou canvi, tant per als demandants 
como per als productors, i que comporta noves formes de consum. És per això que en 
l’actualitat es veu necessària una revisió dels models de distribució, producció i exhibició 
vigents. 

http://ifn.cccb.org 
 
 
 
 
 
 
 

http://ifn.cccb.org/


 
 

L’Alternativa se’n va de viatge - Intercanvis 
L’objectiu d’ambdós programes és millorar la difusió del cinema independent i promoure la 
itinerància dels films del festival, tot propiciant espais per a la seva projecció al llarg de l’any a 
través de festivals de cinema, centres culturals, cineclubs i cinemes independents. Aquests 
programes són el fruit d’un llarg recorregut per part del festival en la seva tasca de generar 
intercanvis nacionals i internacionals i de fomentar una xarxa o circuit d’espais, entitats i 
associacions que treballen per a la difusió del cinema independent que es troba actualment 
fora del circuit estrictament comercial, tot promovent així la formació real d’un circuit que 
permeti l’exhibició d’aquestes obres. 
 

Des de l’Alternativa s’ofereix un espai obert a altres festivals i entitats convidats a programar 
en el marc del festival amb un tracte d’intercanvi de programacions. L’Alternativa reforça així 
el reconeixement internacional del seu treball d’investigació, selecció i programació de 
pel·lícules, en presentar al llarg de l’any les seves seleccions a diversos països de tot el món. Els 
films seleccionats amplien així també el seu àmbit de difusió i les seves plataformes de 
presentació. 
 

Propostes formatives (seminari, masterclass, escoles de cinema) 
Els tallers de formació tenen com a objectiu crear un espai de trobada entre professionals i, 
sobretot, oferir-los activitats que s’ajustin a les seves necessitats, complementant l’oferta 
formativa adreçada a estudiants i professionals del sector i servint al mateix temps els 
interessos de la indústria. Les activitats formatives esdevenen, a més a més, un lloc 
d’intercanvi i interacció entre els professionals i els amants del cinema, indispensable en el 
panorama cinematogràfic català. 
 

Espais de reflexió i debat (taules rodones) 
L’objectiu és oferir un espai de trobada, reflexió i debat sobre diferents aspectes de la 
cinematografia o de com diferents elements del context sociopolític i cultural repercuteixen en 
la creació cinematogràfica, per a la qual cosa es convida a professionals a aportar la seva 
experiència i visió. 
 

La Fàbrica de Cinema Alternatiu té com a principals objectius:  
 

• Afavorir la difusió del cinema independent a través de la investigació, la recerca i la 
promoció d’obres innovadores de joves realitzadors i d’autors ja consagrats i de 
cinematografies de països sense distribució als cinemes comercials. 

 

• Donar a conèixer les obres de creadors que aporten altres visions i que tenen un 
compromís ètic i estètic amb l’art cinematogràfic, aportant un aliment imprescindible 
al teixit cultural de la ciutat. 

 

• Consolidar una xarxa d’intercanvi de pel·lícules que ens aporti una veritable 
alternativa de plataforma de distribució independent. 
 

• Reforçar els espais de trobada i d’intercanvi per a professionals. 
 

• Oferir espais de formació i reflexió per a professionals i aficionats. 
 

• Oferir un punt de trobada a Internet que sigui espai de promoció i informació de tot 
l’àmbit cinematogràfic (productors, exhibidors, escoles, etc.). 
 

• Contribuir a la formació d’un nou subjecte espectador a través d’obres que trenquin 
amb les convencions establertes per la indústria dominant, mostrant formes 
artístiques i pràctiques creatives i amb un clar compromís social i polític. 

 
 
 

 



 
 

L’Alternativa 2010, 17è Festival de Cinema Independent de Barcelona 

del 12 al 20 de novembre 2010 

CCCB, Institut Francès, Filmoteca de Catalunya, Cine Maldà, Casa Amèrica 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ A: 
http://alternativa.cccb.org/2010/es/ 
 
Segueix-nos a: 
http://alternativa.cccb.org/blog/ 
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000035185324&ref=sgm 
http://twitter.com/alternativafest 
 
Et pots descarregar fotografies en alta resolució i dossier de premsa a: 
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2010-festival-de-cine-independiente-de-
barcelona/ 

 
CONTACTE PREMSA 
LA COSTA COMUNICACIÓ 
Responsable: Sandra Costa - sandra@lacosta.cat 
Contacte: Marta Suriol - marta@lacosta.cat 
 

T +34 933 103 888 - M +34 670 236 496 
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