
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un 
fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que 
ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè 
pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present 
clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació  i oposició al tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a 
LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 5a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a  la direcció  ludic3@ludic3.com en 
qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada 
en qualsevol moment.

Centre Cultural La Casa Elizalde 
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90 - Fax 93 487 52 75
casaelizalde@casaelizalde.com
www.casaelizalde.com

Gestió tècnica: LÚDIC 3

BARCELONA
MIRADES DOCUMENTALS

Centre Cultural La Casa Elizalde

Del 14 al 23 de gener de 2015
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barcelonaespaicinema.blogspot.com.es



DIMECRES 14 DE GENER

DIOJUS 15 DE GENER

DIVENDRES 16 DE GENER

DIJOUS 22 DE GENER

DIVENDRES 23 DE GENER

CLASSE MAGISTRAL

Direcció: Maria Aguilera Reche 

Direcció: Ana Monràs 

¡A UN DÓLAR!, ¡A UN DÓLAR! (2013, 55 min)

EL BARRI S’HA DE DEFENSAR (2013, 53 min)

VOSE (2014, 55 min)

A CONSERVEIRA (2012, 23 min)

HUELLAS DE AUSENCIA (2014, 17 min) 

EL DOCU PREFERIT DE... Sílvia Munt

COM DIR-TE ADÉU

Guió i realització: Neus Ràfols i Cristina Mora

Direcció, guió i muntatge: David Batlle MONES COM LA BECKY (1972, 63 min)

Escrita i dirigida per Joaquim Jordà i Núria Villazá

Dimarts 20 de gener. A càrrec de Lluís Miñarro

PORT TRADE PORTRAIT  (2014, 37 min)

Direcció, guió i producció: David Batlle C
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A Quito, es privilegien els plans urbanístics que, dirigits 
per criteris econòmics, construeixen ciutats modernes i 
segures   que  els  permet  ser  incloses  en  els  circuits 
internacionals  turístics,  prenent  el  "patrimoni  cultural" 
com un factor més de producció.  Barcelona està sent 
el model per a aquestes altres ciutats del món.

Ens endinsem en la memòria d'una família les petjades 
de  la  qual  comencen  a  esborrar-se.  Una  casa  que 
traspua  misteri,  fotografies,  pors,  fúria  i,  finalment, 
assossec  i serenitat. Un retrat pintat amb sensacions i 
imatges.

tots  els  rancors  acumulats  quedin  apartats  per  donar 
pas a l'amor que algun dia els va unir.
Hi  col·labora:  Màster  de  documental  i  societat  de 
l’ESCAC

Aquesta és  la història de  la  lluita d’un grup de veïns  i 
veïnes  de  la  Barceloneta  per  aturar  la  transformació 
d’un barri de pescadors i d’origen obrer en un reducte 
turístic, i per frenar els processos socials que el deshu-
manitzen cada vegada més.

DIMECRES 21 DE GENER

L'antic  Port  de  Barcelona  reconvertit  en  espai  d'oci 
turístic  esdevé  un  lloc  per  a  la  ficció  on  els  turistes 
posen per a la foto de l’  "he  estat  aquí". Turistes de  tot el 
món   passegen  al  costat  d’africans  que  intenten  tirar 
endavant sota la pressió de persecucions i detencions.

Fa uns setanta anys, el neuròleg portuguès Egas Moniz 
va assistir a un congrés de psicologia a Londres. Allà, un 
biòleg va explicar als assistents que havia practicat  a 
una ximpanzé anomenada Becky  una  ablació del lòbul 
central del cervell i que l'agressiu animal s'havia conver-
tit en una mona de peluix. El professor Egas Moniz va 
tornar a Portugal amb  la  idea d'aplicar aquesta teràpia 
als esquizofrènics i aplacar així les seves agitacions.

Tant les sessions com la classe magistral començaran a les 19.30h.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
No es permetrà l’accés a la sala un cop iniciada la projecció.

Direcció: Mireia Fontanals

LA MALA LLET (2013, 24 min)

Ens embarquem en un viatge  interior en  la història de 
l'Anita i l'Amadeu, una parella de masovers que després 
de  més  de  50  anys  de  casats  i  moltes  expectatives 
frustrades, viuen un revés a les seves vides que fa que  Aquest és un retrat d'una de les últimes indústries 

conserveres gallegues on tot el procés es segueix fent 
de manera manual i artesana. Fums, vapors i sorolls 
componen una simfonia amb el peix, les màquines i les 
expressions dels rostres de les treballadores.

Documental interactiu que, apropiant-se de diàlegs de 
pel·lícules, juga amb les relacions entre paraules i 
imatges i els nous sentits que genera la  barreja. 
Per què  els nostres ulls van després dels subtítols 
sense que ens n’adonem?  
Hi col·labora: Màster de documental creatiu de la UAB

Lluís Miñarro és home de cinema. Després d'una 
reeixida  carrera com a productor amb la qual ha 
aconseguit un gran nombre de premis, en els últims  
anys s'ha posat al darrere de la càmera amb Family 
strip o Stella Cadente. Aquesta visió polièdrica del ci- 
nema  que  té  Lluís  Miñarro  serà, de ben segur, atrac- 
tiva per al públic del MIRADOCS.

Direcció: Rosario González

Amb aquesta cinquena edició de MIRADOCS, el 
festival es consolida com una de les plataformes per 
a les produccions emergents sobre Barcelona, així 
com per als realitzadors barcelonins de documental.
El públic podrà compartir l’experiència de veure els 
films en un debat amb els autors al final de cada 
sessió.


