Actualitat

Fotograma del "Cachada", el primer dels documentals que es projectaran a Castellar en el marc del
DocsBarcelona A Prop.

Castellar del Vallès repeteix com a subseu del
Festival internacional de cinema documental
DocsBarcelona
Dimarts 14 de maig
Programes| Cinema a Castellar
S’hi projectaranCachada,Operació Globus iAvec un sourire, la révolution, els dies 22, 23 i 24 de maig,
respectivament
Castellar del Vallès repeteix aquest 2019, per segon any consecutiu, com a subseu del festival internacional
DocsBarcelona A Prop, una mostra documentals d’arreu del món que té per objectiu apropar a la ciutadania
aquest tipus de cinema.
Així, Cal Gorina, el Club Cinema Castellar Vallès i l’Aula d’Extensió Universitària, amb el suport de l’Ajuntament
de la vila i de la Diputació de Barcelona, s’han tornat a sumar a aquest projecte, que enguany portarà a l’Auditori
Municipal Miquel Pont els documentals Cachada, Operació Globus i Avec un sourire, la révolution.
La primera de les propostes, Cachada, arribarà dimecres 22 de maig. Es tracta d’una producció d’El Salvador,
dirigida per Marlén Viñayo, on es dona visibilitat a la història de cinc venedores ambulants que exposen les seves
vides en un taller de teatre i reviuen els traumes de la violència masclista amb una generositat encoratjadora.
L’endemà, dijous 23 de maig, serà el torn d’Operació Globus. Dirigit per Ariadna Seuba Serra, aquest
documental, coproducció catalana i holandesa de 2018, parla sobre un grup de joves que l’any 1976 van rebre un
patrocini de “Pegaso” per fer la volta el món en un camió. 40 anys més tard, Jou vol trobar el camió amb què ho
van fer, i reprèn l’aventura per recuperar-lo.
La darrera proposta programada a Castellar, divendres 24 de maig, és Avec un sourire, la révolution. El
documental canadenc, de 2018, està dirigit per Alexandre Chartrand i és una mirada inèdita del procés
d’autodeterminació des de la visió subjectiva del director i entre testimonis de primera línia política i molts altres
protagonistes.
Totes les projeccions començaran a les 20 hores. Mentre que Operació Globus es podrà veure en versió original
(català i castellà), Cachada i Avec un sourire, la révolution es projectaran versió original subtitulada en català. Les
entrades per a cadascuna de les projeccions tindran un preu de 3 euros (l’entrada serà gratuïta per als socis de

les tres entitats).
Val a dir que aquest 2019 el projecte DocsBarcelona A Prop també arribarà a les poblacions de Barberà del
Vallès, Berga, Gavà, Granollers, La Garriga, Manresa, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
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