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El proper 29 de gener (11h30) es realitza la tercera edició del Fes!, un festival de cinema de                  

drets humans organitzat per estudiants de secundària en col·laboració amb professionals           

del sector audiovisual. Exhibeix una selecció de curtmetratges documentals comissariats i           

presentats pels i les joves que aborden situacions actuals de vulneració de drets a              

Catalunya i el món.  

 

PRESENTACIÓ 

Fes! és un festival de cinema documental de drets humans que promou la participació activa               

dels públics joves. Facilita la col·laboració entre cineastes, docents, gestors culturals,           

activistes socials i estudiants de secundària amb la finalitat de mobilitzar persones per la              

defensa de drets i la denúncia d'injustícies a Barcelona i al món.  

 

En aquesta edició, 32 estudiants de secundària de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó            

s'encarreguen del visionament i selecció de pel·lícules, la recerca de les temàtiques            

tractades, el desenvolupament dels continguts de comunicació i les tasques d’organització           

d'un esdeveniment cultural de qualitat obert a la comunitat.  

 

QUI HO ORGANITZA? 

Connectats és una entitat cooperativa que promou projectes culturals comunitaris a           

Barcelona. Activa la col·laboració entre artistes, educadors, mediadors, gestors culturals i           

comunitats locals, amb la finalitat d'abordar reptes socials i provocar canvis a través de              

l'acció. Ajuda a organitzacions públiques i privades compromeses amb el bé comú a             

aconseguir els seus objectius socials, al mateix temps que es consolida com una entitat              

cultural que atén un model solidari i sostenible. 

 

PER A QUIN PÚBLIC? 

L’esdeveniment s’adreça a 250 estudiants de secundària i batxillerat. 



COM HO FEM? 

Durant quatre mesos, un equip d’educadores implementa una sèrie de tallers amb alumnes             

de secundària. La formació, amb un enfocament pràctic centrat en la organització del             

festival, consta de tres mòduls: drets humans, anàlisi fílmic i producció de festivals. Les              

participants es fan càrrec del visionat de pel·lícules, el disseny de les programacions, els              

continguts de comunicació i la producció. Al final d’aquest procés l’alumnat realitza            

l’esdeveniment cinematogràfic en condicions reals.  

 

PER QUÈ HO FEM? 

Encara que gairebé tots hem sentit a parlar de drets humans, sovint no tenim clar el que                 

aquests representen i com el seu exercici afecta la nostra vida quotidiana. Conèixer els              

drets humans ens ajuda a entendre el sentit de la dignitat humana, a respectar aquells que                

són diferents a nosaltres i a exercir les nostres llibertats amb més responsabilitat. 

 

El cinema és un mitjà excepcional per a prendre consciència de conflictes i dilemes morals,               

imaginar noves possibilitats i desenvolupar l’empatia cap a situacions o persones que mai             

abans ens havíem imaginat. Especialment el cinema documental té la capacitat de            

transcendir la pantalla i generar debats, alhora que consciència, entre els espectadors. 

 

Fes! Festival pretén estimular l’activisme social juvenil de Barcelona en defensa dels Drets             

Humans i el bé comú, aportant eines de debat i reflexió que contribueixin a formar               

espectadors actius, sensibles i crítics. Fes! Festival aspira a que els joves puguin gaudir de               

manifestacions cinematogràfiques diverses que els ajudin a comprendre les causes de la            

injustícia al món i els inspirin a protagonitzar iniciatives per a la millora de les condicions de                 

vida, la dignitat humana i la justícia global. 

 

ON I QUAN ES REALITZA? 

Esdeveniment: Auditori Sant Martí 

29 de gener 2020 (11h30): estudiants de secundària i batxillerat  

Tallers: Institut Infanta Isabel d’Aragó. Octubre 2019 - gener 2020 

 



PROGRAMACIÓ 2020 

 
1 · Humans sense fronteres  
 
Six Degrees of Immigration  
Jayme Gershen I Colombia, EEUU I 2018 I 11' 
Un matrimoni separat durant 10 anys a causa de la llei d’immigració dels Estats Units. La                
Jayme, una nord-americana que viu a Miami i l’Andrés, un colombià que viu a Medellín,               
exploren la distància que hi ha entre ells, ja que el temps i les circumstàncies, obliguen a                 
enfrontar la inevitable qüestió: “L’amor ho conquerirà tot?”  
 
El meu barri: la Trinitat Nova 
Alumnes de l’Institut Escola Trinitat Nova I Espanya I 2018 I 13' 
Fa més de 60 anys la Júlia va arribar a la Trinitat Nova. A través del seu relat descobrim                   
com era el barri i la seva història personal de migració. També molts dels autors del film han                  
deixat enrere el lloc on van néixer. Un documental realitzat pels alumnes de 1r d’ESO de                
l’Institut Escola Trinitat Nova en el marc del projecte Cinema en curs 2017-2018.  
 
2 · Dret a ser infant  
 
Born in Gàmbia 
Natxo Leuza I Espanya I 2018 I 26' 
Hassan és un nen que viu al carrer. Al seu germà el van acusar de bruixeria i el van cremar                    
viu davant d'ell. El seu padrastre li diu que porta el diable dins, així que fuig perquè no el                   
matin. Hassan porta sempre una gravadora amb la qual ens explica com és la seva vida, la                 
d'altres nens i la d'un país bell, però ancorat en perilloses tradicions.  
 
3 · Cap agressió sense resposta  
 
Un cuerpo extraño  
Cristian Gómez Aguilar I Argentina I 2019 I 1' 
Margleinis és una dona migrant que treballa com a professora a una escola de San Carlos                
de Bariloche, a la Patagonia argentina. Mentre camina pels carrers de la ciutat, descobreix              
els prejudicis de la realitat que l’envolta i ha de conviure amb l’assetjament verbal, constant,               
d’un home que la segueix, cada dia amb el cotxe.  
 
Woman  
Raúl De la Fuente I Espanya I 2019 I 20' 
A Moçambic, el cas de Josina Machel, filla del primer president, demostra que la violència               
de gènere no distingeix entre estrats socials. Ara, una nova generació de dones             
polièdriques, poderoses, apassionades i lluitadores alcen la veu per a combatre la            
desigualtat des del hip-hop, el rap, la poesia, la justícia i els moviments socials. Un               
documental de Medicus Mundi i Kanaki Films.  
 
 



 

CRÈDITS 

Director del projecte: Diego Salazar 

Director artístic: Alejandro Morales 

Coordinadora pedagògica: Gemma Cortada 

Continguts de comunicació: María Ríos 

Suport docent: Marta Perucho 

Foto cartell i programa: Woman, un documental de Medicus Mundi i Kanaki Films 

 

 

Amb la col·laboració de:  
Institut Infanta Isabel d’Aragó 

Auditori Sant Martí 

DocsMX I Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 

Docs València I Festival Internacional de Cinema Documental 

 

Amb el suport de: 
Ajuntament de Barcelona 

 

CONTACTE 

Web: fesfilmfestival.org 

 

Xarxes socials 
IN: @fesfilmfestival  

Fb: /fesfilmfestival  

Tw: @fesfilmfestival 

 

Persona de contacte 

Diego Salazar 

Direcció del projecte 

diego@connectats.org 

Cooperativa Connectats 

www.connectats.org 

 

http://www.connectats.org/

