“El

barri s'ha de defensar” participa a la 14 edició del Festival
Intergalactique de l'Image alternative de Brest

Barcelona, 30 de setembre.- Dilluns 5 d'octubre a les 20:30h es projectarà el
documental “El barri s'ha de defensar” de les realitzadores Neus Ràfols i Cristina Mora al
Festival Intergalactique de l'Image alternative de Brest, a la Bretanya francesa.
Més d'una desena de produccions catalanes participen enguany al festival, que ha
escollit Catalunya com a país convidat. Produccions com «Un lloc on caure» (M.A. Blanca
i Raúl Cuevas); Ciutat Morta (Xavier Artigas i Xapo Ortega); «Camps d'Argelers; levez le
poing camarades» (Felip Solé); «Sí se puede: 7 días con la PAH de Barcelona» (Comando
Video); «Operació Garzón contra l'independentisme català» (Eduard Miguel); Squat: la
ville est à nous ( Cristophe Coello); entre d'altres produccions audiovisuals . Les obres
Creative Commons tenen el protagonisme en aquest festival, que funciona igualment
sota aquesta premisa de reproducció i compartició arreu del món.
“El barri s'ha de defensar” narra la crònica de les lluites veïnals de l'AV de l'Òstia a la
Barceloneta, des del devastador Pla dels Ascensors, que va ser finalment aturat, a
l'actual reforma del Port Vell, passant per l’especulació dels pisos turístics que pateix el
barri. És també un retrat coral d’un veïnat que es mobilitza per evitar que la
Barceloneta, d’origen pescador i obrer, acabi convertint-se en un parc temàtic pel
turisme.
El documental, finançat gràcies a una campanya de micromecenatge de Verkami i
produït per Maragda Mediàtica, ha comptat també amb la mirada de persones expertes
com la de la geògrafa urbana, Mercè Tatjer, l'ex-president de la FAVB, Lluís Rabell, i la
periodista de El Periódico, Patricia Castan. La banda sonora està formada per les
composicions de Pablo Imaz, de Finding Clouds, del grup de rap de la Barceloneta Póker
d'Asos, de L’abdominable Gallina Nauseabunda i pel tema “Sabor de barrio”, cedit per la
vídua de Gato Pérez, Sílvia Palau.
“El barri s'ha de defensar”, que té llicència Creative commons, ha participat en
festivals tant rellevants com el MIRADOCS de Barcelona; el Festival de Cinema solidari
de Navarcles, l'Ecumenopolis, la Mostra Internacional de Films de Dones de
Barcelona, o el Festival Íntim del Cabanyal (València), i es va emetre al programa DOCS
de BTV el passat més de febrer.

Per a més informació:
www.festival-galactique.infini.f canal.ti.zef(@)infini.fr
Tél. : 09.72.52.46.49 / 06.51.39.19.45
http://elbarrishadedefensar.info Neus Ràfols (653 79 43 50) i Cristina Mora (610 37
38 45)

