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Divendres 11 d'octubre de 2019

Projecció

DocsBarcelona del mes: "Push"

Any: 2019

Durada: 92 min

País: Canadà, Suècia

Direcció: Fredrik Gertten

Versió original subtitulada en català

Sinopsi: Per què ja no ens podem permetre viure a les nostres ciutats? Els preus de
l'habitatge s'estan disparant a les ciutats de tot el món. En canvi, els ingressos dels
seus habitants, no.

Push és el nou documental del guardonat director Fredrik Gertten, que investiga el
perquè ja no podem permetre'ns el luxe de viure a les nostres pròpies ciutats.
L'habitatge és un dret fonamental, una condició sine qua non per a una vida segura i
saludable, però a les ciutats de tot el món tenir un lloc on viure és cada cop més
difícil. Qui en són els responsables? Quins són els factors que fan de l'accés a
l'habitatge un dels problemes més urgents a escala mundial?

A través de la Leilani Farha, relatora especial en habitatge de l'ONU, viatgem per
diferents països tractant d'entendre qui i per què està sent expulsat de les seves
ciutats, conversant amb personalitats de l'àmbit polític com Ada Colau, la reputada
sociòloga Saskia Sassen, l'economista Joseph Stiglitz o el periodista italià autor de
Gomorra, Roberto Saviano.

"Hi ha una gran diferència entre l'habitatge com a mercaderia i l'or com a
mercaderia. L'or no és un dret fonamental, l'habitatge sí", afirma Farha, que creu
que, si realment volem fer un canvi per assegurar que tot tipus de persones tinguin
lloc en una mateixa ciutat, hem de ser capaços de responsabilitzar algú del que està
succeint.

Push revela els secrets més foscos de l'entramat mundial de l'especulació
immobiliària i urbanística, i com les ciutats són cada cop més inaccessibles per
viure-hi en un context de crisi creixent que ens afecta a tots. Això no és només
gentrificació, es tracta d'un monstre molt més gran.

Horari | 20:00
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Destinataris | Públic general

Organitza | Cal Gorina, Club Cinema Castellar Vallès i L'Aula d'Extensió
Universitària per a gent gran

Programa | Cinema a Castellar i docsBarcelona del mes
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