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La primera edició tindrà lloc el dia 18 de maig, en el marc d’una jornada de debat i crítica

El festival Protesta premiarà a Vic 
curtmetratges de denúncia social
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La presentació del festival Protesta, a l’espai ETC de Vic. Al mig de la taula, Ariadna Seuba i Àngel Amargant

Vic

Jordi Vilarrodà

El cinema documental s’ha 
convertit, cada vegada més, 
en una eina de denúncia. 
Recollint aquesta tendència, 
Vic acollirà el proper dia 18 
de maig la primera edició 
de Protesta, un festival de 
curtmetratges que giraran 
entorn de la crítica social. 
La iniciativa, impulsada 
per Ariadna Seuba i Àngel 
Amargant –tots dos vinculats 
al món de la comunicació 
audiovisual–, s’ha donat a 
conèixer aquesta setmana, al 
mateix temps que s’obria la 
convocatòria per presentar-
hi treballs. 

Protesta neix com una 
plataforma per a tots aquells 
que volen presentar els seus 
missatges de denúncia “en 
format artístic”, explica 
Ariadna Seuba. “El moment 
econòmic i social és idoni 
per a un festival d’aquestes 
característiques, que doni 
veu als autors”, afirma. Les 
propostes poden ser de ficció 
o documentals, sempre que 
tinguin com a tema central 
“la crítica social o ambien-
tal”. La durada màxima ha de 
ser de 30 minuts i, donat que 
l’accés al material professio-
nal de rodatge no sempre és 
fàcil, les bases donen opció 
a presentar treballs gravats 
amb dispositius mòbils. El 
termini de presentació acaba 
el dia 1 d’abril.

A partir d’aquesta data, se 
seleccionaran 10 pel·lícules 
finalistes, que són les que es 
projectaran el dia 18 se març 
i optaran als tres premis: el 
primer de 1.000 euros, un 
segon de 700 euros i un ter-
cer, concedit per votació del 
públic, de 500 euros. Això sí, 

els guanyadors de cada un 
adquireixen el compromís 
de donar el 20% de l’import 
a una entitat sense ànim 
de lucre, designada per ells 
mateixos. El jurat del pre-
mi el constitueixen quatre 
persones d’Osona i sis de 

fora la comarca, vinculades a 
l’àmbit audiovisual o bé als 
moviments socials. Entre els 
primers, el metge Carles Fur-
riols, creador de la Fundació 
Doctor Trueta; la realitza-
dora audiovisual i activista 
Laura Arau; la crítica d’art 
i cinema Ana M. Palomo, i 

el fotògraf Sergi Càmara. 
Els altres membres seran 
Ada Colau, de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca; 
Lluís Pinyot, de Pallassos 
sense Fronteres; Esteve 
Soler, periodista de TV3; 
Josep Pàmias, de Som lo que 
Sembrem, i Arcadi Oliveras, 
de Justícia i Pau. 

El dia del festival, a més de 
les projeccions que es faran a 
l’espai ETC, hi haurà una jor-
nada de debat i crítica social i 
es projectaran dos documen-
tals de denúncia: El malson 
de Darwin, sobre la relació 
entre l’explotació de peix 
al llac Victòria i el comerç 
internacional d’armes, i Gas-
land, aquest últim premiat 
al festival de Sundance, que 
tracta sobre les extraccions 
de gas als Estats Units amb 
el procediment de la fractura 
hidràulica. 

Hi poden optar 
també pel·lícules 
filmades amb 
dispositius mòbils 

Els Gaudí amb dos 
nominats d’Osona, 
aquest diumenge

Vic L’Acadèmia Catalana 
del Cinema farà públics 
aquest diumenge els 
premis Gaudí de cinema, 
entre els quals n’hi ha dos 
de vinculació osonenca. 
La jove Marina Comas, 
de Torelló, opta al premi 
com a millor actriu pel 
paper que va interpretar 
al film Els nens salvatges, 
de la realitzadora Patrícia 
Ferreira. Per la seva part, 
Marc Vaíllo, professor de 
la Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la UVic, 
està nominat al Gaudí 
com a compositor de la 
banda sonora de la pel-
lícula Orson West, dirigi-
da per Fran Ruvira. 

BBVA assegura 
la continuïtat del 
Premi Unnim de 
Teatre, que arriba 
a la 13a edició

Manlleu

J.V.

El Premi Unnim de Teatre 
–antic Premi Caixa Manlleu– 
continuarà gràcies al suport 
del BBVA. El certamen arri-
barà aquest any a la 13a edi-
ció, convocat formalment per 
la Unió de Caixes de Man-
lleu, Sabadell i Terrassa, i 
adreçat a espectacles teatrals 
de tots els gèneres i estils “i 
en qualsevol idioma”. 

Les propostes que es 
presentin han de poder ser 
representades en un teatre a 
la italiana i amb una durada 
no inferior als 60 minuts. 
S’han de presentar abans del 
dia 1 de març, a l’antiga seu 
de Caixa Manlleu. El jurat 
del premi seleccionarà cinc 
espectacles que es represen-
taran a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes entre els mesos 
de maig i juny propers. El 
premi per al millor mun-
tatge serà de 6.000 euros i 
també es concediran menci-
ons especials sense dotació 
econòmica al millor actor 
i la millor actriu. El premi 
inclou també un mínim de 
tres actuacions amb l’espec-
tacle guanyador, gràcies a un 
acord del premi Unnim amb 
Transversal, Xarxa d’Activi-
tats Culturals. La gala de lliu-
rament dels premis tindrà 
lloc el dia 14 de juny, també a 
Calldetenes. 

El premi Unnim va néixer, 
inicialment, com a certamen 
destinat a les companyies de 
teatre amateur i posterior-
ment es va ampliar també a 
les professionals. L’any pas-
sat, va registrar un rècord de 
participació amb 147 espec-
tacles presentats, tot i haver 
baixat la dotació dels 10.000 
als 6.000 euros.


