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Del 8 a l'11 d'abril d'aquest 2021, vam cele-

brar la 1ª edició d'IMPACTE! Festival de Ci-

nema i Drets Humans de Catalunya, als Ci-

nemes Girona, de Barcelona, al Cinema Truf-

faut, de Girona, als ScreenBox Lleida i a Ci-

neBaix, de St. Feliu de Llobregat. Les se-

ssions es van acollir a les condicions sani-

tàries governamentals per la pandèmia de la 

COVID-19. 

Del 12 al 25 d'abril vam fer la Versió Online, 

a Filmin i a la plataforma de la web del Festi-

val. 

La programació de la Versió Presencial va 

ser la mateixa per les sales de Barcelona, 

Lleida i St. Feliu, amb 10 sessions, mentre a 

Girona es va fer una única sessió per dia, 

perquè el Truffaut només comptava amb 

una sala, que havia de continuar oferint la 

seva programació. Les sessions van ser do-

bles, amb un curt i un llargmetratge. 

La plataforma digital de la web d'IMPACTE! 

va oferir aquestes 20 pel·lícules, més 

20 més, mentre que la programació a Filmin 

es va centrar en 6 llargmetratges. 

Totes les pel·lícules en idiomes diferents al 

català i castellà van ser exhibides amb sub-

títols en català. 

Donades les restriccions de sociabilització 

imposades per la pandèmia, les activitats 

paral·leles es van realitzar online, amb l'ex-

cepció d'una sessió professional.  

Per la mateixa raó, no es va convidar pre-

sencialment professionals ni especialistes, 

tot i que es va comptar amb la presència de 

directors i directores locals que van presen-

tar les seves pel·lícules a l'inici de les ses-

sions. Però vam comptar amb la presència 

virtual de professionals, tant per als debats 

temàtics com per als cinefòrums. (Vegeu 

Programació) 

Resum de l'edició — 
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Pel·lícules presencials 

Dijous 8 d'abril. Inauguració 

L'aventura 

França, 2020 
Documental narratiu, 77' 
Migració, refugi i acollida 

L'infern 

Espanya, 2019 
Documental, 22' 
Joves empresonats, despro-
tecció judicial a Sierra Leona 

Divendres 9 d'abril. 16h 

Sanguinetti 

Mèxic, Xile 2019 
Ficció, 81' 
Encobriment dels crims 
d'estat de la dictadura xilena 

November 1st 

Regne Unit, 2019 
Ficció, 25' 
Pena de mort 

Divendres 9 d'abril. 18h 

Dones de sorra 

Espanya (Canàries), 2020 
Documental cinematogràfic, 70' 
Pobresa, empoderament 
femení a Cap Verd  

El monstruo invisible  

Espanya, 2019 
Ficció, 29' (de Javier Fesser) 
Pobresa extrema a Filipines, 
treball infantil 

Dissabte 10 d'abril. 16h 

Vent 
Xina (Tibet), 2020 
Ficció indie, 96' 
Empoderament de la dona 
contra la submissió de les 
tradicions rurals  

Atrapadas 
Perú, 2019 
Vídeo-dansa, 9' 
Violència de gènere  

Divendres 9 d'abril. 20h 

Canción sin nombre  

Perú, 2019 
Ficció basada en fets reals, 97' 
Robatori de bebès  

Tenemos un sueño 

Espanya, 2020 
Vídeo creatiu, 6' 
Migració, racisme, empodera-
ment femení 

Dissabte 10 d'abril. 18h 

Hi havia una vegada una casa   

Catalunya, 2020 
Documental narratiu, 73' 
Migració, memòria històrica 
espanyola als EUA   

Els que callen 

Catalunya, 2020 
Ficció basada en fets reals, 18' 
Pobresa, justícia 
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Dissabte 10 d'abril. 20h 

Omar i nosaltres 

Turquia, 2019 
Ficció, 100' 
Migració, refugi i acollida 

Siempre estarán las murallas 

Xile, 2020 
Documental experimental, 4' 
Llibertat d'expressió 

Diumenge 11 d'abril. 16h 

La mala noche 

Equador, 2019 
Ficció, 92' 
Explotació sexual femenina i 
infantil 

L'esbarjo 

Iran, 2020 
Ficció basada en fets reals, 11' 
Repressió institucional de la 
dona a l’Iran 

Diumenge 11 d'abril. 18h 

El riu enfangat de Baasim 

Grècia, 2020 
Documental de seguiment, 88' 
Migració, refugi i acollida, 
bloqueig de les fronteres 
europees 

L’execució 

Japó, 2019 
Documental experimental, 14' 
Pena de mort 

Diumenge 11 d'abril. Cloenda 

El Laberinto de las Lunas 

Argentina, 2019 
Documental narratiu, 68' 
Transsexualitat 

Madres de Luna 

Espanya, 2020 
Ficció simbòlica, 15' 
Maltractament femení, abla-
ció, matrimoni infantil, avorta-
ment, prostitució 
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Pel·lícules online 

Bajo fuego 
Colòmbia, 2020 
Documental, 82' 
Fracàs del procés de pau a 
Colòmbia, reivindicacions 
camperoles 

Cuando cierro los ojos 
Mèxic, 2019 
Documental narratiu, 63' 
Injustícia d'estat, desprotecció 
judicial a minories lingüístiques 

Els especials 
Rússia, 2020 
Documental cinematogràfic, 92' 
Rehabilitació d'infants a Rússia 

impactefilmfest.cat 
A més de les 20 pel·lícules presencials, a la plataforma web d'IMPACTE! es podien veure: 

Els infants d'Ashram  
Israel, 2019 
Documental en 1ª persona, 76' 
Sectes i mala educació familiar 

Iranian Lives Matter  
EUA, 2020 
Experimental, 67' 
Crims d'estat, repressió política 

La zozobra 
Mèxic, 2020 
Documental narratiu, 68' 
Destrucció del medi ambient 

L'amor front el genocidi 
Síria, 2020 
Documental, musical, 52' 
Resistència cultural Yazidí  

Los Índalos 
Argentina, 2019 
Documental de recerca, 78' 
Memòria històrica d'Espanya 
i guerrila llatinoamericana 

Les regles d'èxit de l'Arnold 
Itàlia, 2020 
Documental narratiu, 68' 
Crims d'estat, abús policial 

El delicte reticent 
Índia, 2020 
Ficció, 90' 
Pobresa, marginació institucio-
nalitzada, crims policials 

Indocumentado sin miedo 
Mèxic, 2020 
Documental informatiu, 90' 
Migració i refugi, marxa de 
centreamericans cap als EUA 

Llargmetratges — 
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El pastís de noces 
Suècia, 2020 
Animació, 4' 
Prostitució, trata de blanques  

Feliz desahucio 
Espanya, 2020 
Ficció, 10' 
Desnonament  

Mi pequeño gran samurái 
Espanya, 2020 
Documental, 21' 
Transexualitat, LGBTIQ+  

Neetu 
Espanya, 2018 
Documental, 6' 
Masclisme a Índia, degradació 
de la dona  

Sota un cel brillant  
Turquia, 2020 
Documental, 13' 
Refugiats sirians  

Sin cielo 
França, 2018 
Ficció, 25' 
Violència contra dones a Mèxic 

Única 
El Salvador, 2019 
Documental, 20' 
Feminisme, igualtat d'oportu-
nitats laborals  

Los que no sienten 
Espanya, 2019 
Documental, 13' 
Refugiats i Gaza  

Otra forma de caminar 
Espanya, 2020 
Documental, 20' 
Diversitat funcional  

Curtmetratges — 

Filmin 
A aquesta plataforma també es podien veure 6 llargmetratjes destacats de la selecció: 

Bajo fuego 

El Laberinto de las Lunas 

L'aventura 

La mala noche 

Sanguinetti 

Vent 
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Activitats paral·leles 

Ficció i Drets humans: Estudi de cas 
de la pel·lícula "Mediterráneo" — 

Amb Judith Colell (moderadora), Marcel Ba-
rrena (director), Tono Folguera (productor), 
Montse Santolino (lafede.cat). 

Aquesta va ser l'única activitat presencial. 

Sessions professionals 

Dona, Cinema i Drets humans: 

El dret al relat propi — 

Amb la col·laboració de Dones Visuals. Amb 
Anna Petrus (moderadora) i directores Lucre-
cia Mastrangelo, Melina León, Erika Sánchez 
i Satoko Kojima. 

Crims d'Estat: Pena de mort 

i assesinats policials a l'Iran — 

Amb Dani Vilaró (director de comunicació 
d'Amnistia Internacional), Charlie Manton (di-
rector de November 1st) i el director anònim 
d'Iranian Lives Matter. Debat en anglès. 

Debat 
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El monstruo invisible — 

Amb Javier i Guillermo Fesser (directors), i Ali-
cia García (directora de comunicació d'Acción 
contra el Hambre). 

Cinefòrums 

Hi havia una vegada una casa — 

Amb Cèlia Novis (directora) i Montse Armengou 
(directora de “Sense Ficció”). 

El riu enfangat de Baasim — 

Amb Joan Úbeda (moderador), Thomas Sideris 
(director), Nour Salamenh (professora a la UAB 
i siriana exiliada). Debat en anglès. 

Les regles d'èxit de l'Arnold — 

Amb Dario Tepedino (director) i Sònia Olivella 
(representant d'Irídia). Debat en italià i català. 

Bajo fuego — 

Amb Sjoerd Van Grootheest i Irene Vélez Torres 
(directors) i Marta Saiz (representant d'Internatio-
nal Action for Peace). 
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A pel·lícules — 

Sales 

415 

impactefilmfest.cat 

499 

Filmin 

5.985 
Total 

6.899 

A activitats — 

Sessions pro 

358 

Debat 

101 

Cinefòrums 

765 

Total 

1.224 

 

Total — 8.123 

Assistència d'espectadors 

Dades recopilades de cadascuna de les plataformes i activitats de la 1ª edició del Festival: 
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Públics — 

Gènere — 

Edat — 

 

Procedència — 

Estat Catalunya 

Catalunya Espanya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

58% 

42% 

75% 

12% 
6% 7% 

Perfil general 

Dades obtingudes de compra d'entrades, enquestes, sortejos i assistència a activitats: 

Mostreig amb dades totals, tant de persones subs-
crites al newsletter com no subscrites. 

Mostreig amb dades totals, tant de persones subs-
crites al newsletter com no subscrites. 

Mostreig amb dades totals, tant de persones subs-
crites al newsletter com no subscrites. 
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Twitter — 

325 seguidors 

Posts amb més impressions: 

• Vídeo de marca: 16.365 

• Presentació Versió Online: 7.935 

• Naixement del Festival: 7.690 

• Sessió Pro “Dona i cinema”: 6.900 

• Cinefòrum: 6.648 

• Tràiler de presentació: 4.838 

Instagram — 

 

Facebook — 

Xarxes socials  

Vam estrenar comptes a les principals xarxes i obtenir els següents impactes fins al 30 d'abril:  

1.249 seguidors 

Posts amb més impressions: 

• Sorteig d'abonaments: 61.713 

• Sessió Pro “Dona i cinema”: 5.531 

• Tràiler del Festival: 3.518 

253 seguidors 

Posts amb més impressions: 

• Sorteig d'abonaments: 14.430 

• Suscripció a newsletter: 10.861 

• Tràiler de presentació: 3.631 

• Presentació Versió Online: 3.461 
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Públics — 

Web — 

5.690 nous usuaris 

38.722 visites 

2m 08s d'interacció de mitjana 

YouTube — 

Web, YouTube i Newsletter 

Dades obtingudes de Google Analytics, històric de visualitzacions a YouTube i Mailchimp: 

73 subscriptors 

2.710 visualitzacions 

Vídeos més vistos: 

• Salutació de la directora de la 
pel·lícula inaugural: 470 

• Sessió pro “Dona i cinema”: 329 

• Cinefòrum “El monstruo invisible”: 294 

• Tràiler del Festival: 269 

• Cinefòrum “Hi havia una vegada una 
casa”: 149 

 

Newsletter — 

319 subscriptors 

Campanyes amb major ràtio d’obertura: 

• Pel·lícules presencials: 74,6% 

• Comença la Versió Online: 60,4% 

• Activitats Versió Presencial: 57,1% 
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Interacció — 

Sector — 

 

Interessos — 

Segments 

Migració Feminisme Pobresa Crims d'Estat 

59% 

17% 14% 10% 

Dades obtingudes de les subscripcions al newsletter, les enquestes, la participació a sortejos i 
les visualitzacions de pel·lícules a la nostra web durant la Versió Online. 

Mostreig de segments a partir de persones subscrites 
al newsletter que van participar a enquestes. 

Mostreig de segments a partir de persones subscri- 
tes al newsletter que van participar a enquestes. 
Les opcions a triar van ser les quatre temàtiques princi-
pals de la 1ª edició. 

Mostreig de segments a partir de la interacció de les 
persones subscrites al newsletter amb els emails de 
campanyes de màrqueting. 
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Gènere — 

Edat — 

 

Procedència — 

Estat Catalunya 

Catalunya Espanya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

70% 

28% 

85% 

7% 3% 
5% 

 

Durant la primera edició es van captar dades que ens permetran elaborar perfils d'especta-

dor i segments precisos per a campanyes de màrqueting a partir de 2022. Els diversos in-

centius i estratègies aniran encaminats a captar nous públics, a fidelitzar espectadors que ja 

ens van visitar i ens van facilitar les seves dades, i a generar una comunitat d'interessos. 

Estranger 

2% 

Mostreig de segments a partir de dades de persones 
subscrites al newsletter. 

Mostreig de segments a partir de dades de persones 
subscrites al newsletter. 

Mostreig de segments a partir de dades de persones 
subscrites al newsletter. 
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Enquesta — 

Programació 
de pel·lícules — 
 

Activitats paral·leles — 
 

 

Difusió i comunicació 
en xarxes socials — 
 

Valoració del festival 

Dades obtingudes de 97 enquestes realitzades a espectadors en sales de cinema i online. 
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En quina mesura els continguts 
d’aquesta edició reforçan un mis- 
satge d'igualtat de gènere i pro- 
mouen canvis en la realitat de les 
dones i els homes? — 
 

Claredat de l’informació  
a la web — 
 

En quina mesura els continguts 
d’aquesta edició coincideixen 
amb els interessos i necessitats 
de la societat de Catalunya? — 

 

Enquesta — 

Valoració del festival 

Dades obtingudes de 97 enquestes realitzades a espectadors en sales de cinema i online. 
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Mitja Impactes 

Televisió 6 

Ràdio 9 

Partners 11 

Institucional 4 

Premsa generalista 5 

Premsa local 10 

Premsa escrita 6 

Premsa (o target) internacional 2 

Cultura i Cinema 8 

Tercer Sector 3 

Altres 2 

Total 66 

(Veure document Clipping de premsa 1ª edició—IMPACTE!) 

Impactes informatius als diferents mitjans — 
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Col·laboradors — 

Amnistia Internacional — 

• Patrocinadora social principal 

  

Fundació .cat — 

• Patrocinador digital principal 

  

Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals — 

• Media partner 

 

Ara — 

• Media partner 

 

Universitat Autònoma 
de Barcelona — 

• Subtitulats 

 

Filmin — 

• Plataforma Versió Online 

  

Cinemes — 

• Cinemes Girona 

• ScreenBox 

• CineBaix 

• Cinema Truffaut 

  

 

 

Altres col·laboradors — 

• Lafede 

• Dones Visuals 

• Clúster de l'Audiovisual de Catalunya 

• PROA, Productors Associats de Catalunya 

• Connectus 
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Des d'un punt de vista qualitatiu, un cop 

analitzat el feedback rebut de diferents 

fonts, la nostra conclusió és que aquesta 

1ª edició d'IMPACTE! Festival de Cinema i 

Drets Humans de Catalunya ha causat una 

impressió general de qualitat, tant per la 

programació de pel·lícules, com per les acti-

vitats paral·leles, la imatge, la comunicació i, 

en general, per l'organització de tot l’es-

deveniment. 

Més, tenint en compte que es tractava d'un 

projecte nou, complex en la seva dispersió 

territorial i, sobretot, per les circumstàncies 

del moment en qué ha surgit.  

Aquesta reflexió, acompanyada del fet que 

l'activitat ha comptat amb el suport efectiu 

(subvencions) de la Generalitat de Catalun-

ya i de l'Ajuntament de Barcelona, així com 

la col·laboració d'entitats tan importants 

com la Fundació .Cat, Televisió de Catalun-

ya i el Diari Ara, entre altres, ens reafirma en 

la voluntat de donar continuitat a la iniciati-

va, proposant ampliació i millores per a la 

2ª edició, que ja hem fixat per al 7-10 d'abril 

de 2022.  

Conclusió — 
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Contacte — 

Carme Basté 
Relacions Institucionals 
 

carmebaste@impactefilmfest.cat 
607 07 10 02 

Associació Impacte. Cinema i Drets Humans 

 

C/ Terol 11, Planta Bxs, Porta 1 
08013, Barcelona 
NIF: G42771998 
 

info@impactefilmfest.cat 

Oriol Porta 
Direcció i Programació 
 
oriolporta@impactefilmfest.cat 
653 91 95 90 



Associació Impacte. Cinema i Drets Humans    C/ Terol 11, Planta Bxs, Porta 1, 08013, Barcelona    NIF: G42771998    info@impactefilmfest.cat  


