COMUNICAT DE PREMSA

El documental “El barri s’ha de defensar”
es presenta a la Festa Major del Carrer
dels Pescadors de la Barceloneta

L’estrena, el proper dimarts 24 a les 22h, s’emmarca dins
la tarda d’homenatge a l’activista veïnal Emília Llorca
18 de setembre, 2013.- La crònica de la lluita del veïnat de la Barceloneta, des del Pla
dels Ascensors del 2005 fins a les actuals mobilitzacions per aturar la transformació del
Port Vell en una marina de luxe, centra la línia argumental del documental “El barri
s’ha de defensar” que es presentarà el proper 24 de setembre en el context de la Festa
Major del carrer dels Pescadors i de la tarda d’homenatge a l’activista veïnal, Emília
Llorca (1948- 2009).
La història d’aquestes lluites s’explica a través de la mirada coral de set protagonistes
vinculats a l’AV de l’Òstia: la Pepa, la Gala, l’Antonio, la Lourdes, el Paco, la Maria Pino i
la Joana. Aquests testimonis que viuen en la seva quotidianitat l’evolució del barri, són
complementats amb les aportacions de tres persones expertes que donen el context
històric, social i mediàtic d’aquestes transformacions: la periodista d’El Periódico de
Catalunya, Patricia Castán; la historiadora i geògrafa urbana, Mercè Tatjer; i el
president de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Lluís
Rabell.

El documental, al mateix temps que retrata la qualitat humana de les persones que
estan liderant aquestes mobilitzacions, denuncia les situacions de mobbing
immobiliari, la proliferació dels apartaments turístics i, en general, els processos
polítics, dirigits per les administracions públiques, per a transformar el barri, d’origen
obrer i vinculat a les activitats del mar i el Port, en un parc temàtic pel turisme de luxe.
“El barri s’ha de defensar”, de les realitzadores Cristina Mora i Neus Ràfols, es va iniciar
fa tres anys i ha comptat amb el recolzament de la productora Maragda Mediàtica.
El documental té llicència Creative Commons, amb l’objectiu que pugui ser retornat a
la comunitat seguint la filosofia de la cultura lliure. A més, ha estat finançat
majoritàriament per un centenar de mecenes d’una campanya de micromecenatge de
la plataforma Verkami. http://www.verkami.com/projects/3287.
Per visualitzar avanç del documental: https://vimeo.com/40807227
Més informació: Neus Ràfols (653 79 43 50) i Cristina Mora (610 37 38 45)
“El barri s’ha de defensar”
Durada: 53 minuts
Format: HD 16:9

Acte: Presentació al 24 de setembre a les 22 h al carrer
Pescadors de la Barceloneta.

