
DONA’M CINE – III EDICIÓ: Curts guanyadors 

PREMI DEL JURAT 

“La batalla de las cacerolas” 
AUTORES: Carolina Corral Paredes i Itandehuy Castañeda PAÍS: 
Mèxic 

SINOPSI: Les àvies del poble de Tepoztlán a Mèxic, ens expliquen sobre les 
lluites que han emprès contra els megaprojectes que volen imposar-li a un 
poble bonic. 
Aquest curt posa en valor la memòria històrica. Exemplifica a la perfecció la 
força històrica de la lluita pacífica dels moviments de dones a Amèrica 
llatina per la preservació i la sostenibilitat de les seves terres, demostrant 
altra vegada la seva incansable capacitat transformadora. Afavorint 
l’empoderament i treballant així la interseccionalitat. La qualitat tècnica et 
fa entrar a la història. La llum, l’enquadrament i les localitzacions el fan 
preciós.  

“Transformaciones del alma” 
 
AUTORA: Jimena Norambuena PAÍS: Xile 
SINOPSI: Jo em pregunto en quin moment Michel, deixo de ser Araceli? ... 
Amb aquestes paraules Jimena comença a compartir-nos les inquietuds i 
transformacions de la seva pròpia ànima.  

Fa visible la transsexualitat des del testimoni en primera persona d’una 
mare en el context de Xile, aportant veu i llum a la lluita pels drets trans. 
Promou valors de la diversitat en positiu, la solidaritat entre dones i altres 
identitats de gènere oprimides, la solidaritat d’una dona amb el seu fill, 
entre dones que viuen situacions familiars semblants, entre persones que 
viuen situacions familiars semblants, entre persones amb vàries identitats 
de gènere. Hi ha una proposta de punt de vista i narració que estan molt 
clars i funcionen molt bé.  

 
PREMI BERTA CÀCERES  (COMPARTIT) 

"Yaku Chaski Warmikuna: Mensajeras del Río"  (Equador) 
 
AUTORA: Luz Estrello PAÍS: Mèxic 
SINOPSI: A l'Amazònia, l'ampliació de la frontera petroliera posa en perill la 
vida. Però el missatge defensor arriba a les comunitats, seguint la llera dels 
rius. 

http://www.donamcine.org/edicion2016/es/component/yendifvideoshare/video/21-la-batalla-de-las-cacerolas
http://www.donamcine.org/edicion2016/es/component/yendifvideoshare/video/47-transformaciones-del-alma
http://www.donamcine.org/edicion2016/es/component/yendifvideoshare/video/54-yaku-chaski-warmikuna-mensajeras-del-rio


 
"Guardiana de los ríos" (Hondures) 
 
AUTORA: Jennifer Avila PAÍS: Hondures 
SINOPSI: Berta va sembrar la llavor. Les seves filles, la seva mare, el seu 
fill, el seu nét, els seus amics i amigues. Tots i totes porten present el seu 
exemple de lluita i coneixen que l'amenaça a Hondures és latent. La defensa 
dels béns naturals és cada vegada més dura, però la força de la guardiana 
dels rius roman. 

Els dos curts seleccionats mostren les experiències de dones activistes i 
defensores de les seves comunitats i territoris, en contextos altament crítics 
pels interessos poderosos als que s’enfronten. Ambdós refereixen processos 
col·lectius d’organització. Els dos són exemples clars de la necessitat d’una 
consciència sobre els impactes humans i ambientals de l’extractivisme i del 
nostre model de consum. La força de Berta Càceres, activista feminista, 
ambientalista i lideresa de pobles originaris, roman.  

 
 
PREMI DEL PÚBLIC 

"El valor de la vida" 
AUTORA: Sonja Tiefenbacher PAÍS: Àustria 

SINOPSI: Kiad, comunitat indígena de Panamà: Tres dones expliquen, com 
se senten amb el projecte d'una hidroelèctrica que es construeix al seu 
territori. 

http://www.donamcine.org/edicion2016/es/component/yendifvideoshare/video/28-guardiana-de-los-rios
http://www.donamcine.org/edicion2016/es/component/yendifvideoshare/video/49-el-valor-de-la-vida

