COMUNICAT DE PREMSA

El documental “El barri s’ha de
defensar” arriba al Cabanyal de
València, al Festival Internacional de
Cinema Solidari de Navarcles i al
MACBA
8 de maig.- “El barri s’ha de defensar”, un documental que recull la crònica
de la lluita veïnal de la Barceloneta realitzat per Cristina Mora i Neus Ràfols,
aterra aquest mes de maig a tres festivals rellevants dels Països Catalans.
• Al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA): El 9 de
maig es projectarà a la Plaça dels Àngels a les 22 hores, en el marc de
les projeccions de documentals socials del projecte exposat en el
MACBA « Le Camion de Zahïa. Conversations après le paradis perdu »
de Mireia Sallarès que parla dels processos de gentrificació de la ciutat:
http://www.macba.cat/ca/programa
http://www.macba.cat/ca/programa-de-projeccions-mireia-sallares
sallares-lecamion-de-zahia
• Al Festival Internacional de Cine Solidari de Navarcles “Clam”:
El documental ha estat escollit pel seu equip per a formar part de
l’extens ventall de pel·lícules de caire social que vertebren aquesta
onzena edició del festival, en el qual enguany es fa un homenatge als
directors Imanol Uribe i José Luis Cuerda. En aquest marc i fora del
concurs oficial, “El barri s’ha de defensar” es passarà dissabte 10 de
maig a les 18 hores a la Sala B en una sessió gratuïta amb la presència
de les realitzadores. Més informació: www.clamfestival.org
• Al Festival Cabanyal Íntim de València: Pels seus paral·lelisme de
les lluites veïnals, el documental forma part de la programació de la
quarta edició del Festival Cabanyal Íntim de la ciutat de València. Aquest
és un projecte independent aposta per espectacles pròxims i
experimentals que es despleguen a l’interior de les cases del barri amb
l’objectiu d’aturar-ne
d’aturar ne el desmantellament, en perill de mort per un

projecte urbanístic de l’Ajuntament local, i per una política institucional
d’oblit que busca la seva degradació.
“El barri s’ha de defensar” es passarà el dia 17 de maig a les 16’30 en
el marc de l’espai “Íntims al cafè”, a La Regadera (c/ Progrés 23) amb la
presència també de les directores. Per a més informació:
www.cabanyalintim.com
Una crònica de la Barceloneta i la seva gent
“El barri s’ha de defensar” aprofundeix en les problemàtiques de la
Barceloneta i les seves grans transformacions 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 i la Joana. La seva mirada pròxima i vivencial és
complementada 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.
Per tant, el documental és un retrat de la qualitat humana de les persones
que estan liderant aquestes mobilitzacions i denúncia les situacions tant
quotidianes com el mobbing immobiliari, la proliferació dels apartaments
turístics i, en general, dels 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 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 pel centenar de mecenes d’una campanya de
micromecenatge de la plataforma Verkami.
http://www.verkami.com/projects/3287.
• Material gràfic a la Sala de premsa (imatges) http://elbarrishadedefensar.info/salade-premsa/imatges/
•

Més informació: Cristina Mora (610 37 38 45) i Neus Ràfols (653 79 43 50)

•

Fitxà tècnica: “El barri s’ha de defensar” Durada: 53 minuts Format: HD 16:9

•

Teaser del documental: http://elbarrishadedefensar.info

