
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 17 al 26 de gener de 2018
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barcelonaespaicinema.blogspot.com.es

Coorganitza:

facebook.com/casaelizalde
@casaelizalde



DIMECRES 17 DE GENER

25 CINES / SEG · 2017, 39 min 
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DIVENDRES 19 DE GENER

CLASSE MAGISTRAL 

CINEMA EN SABATILLES

Dimarts 23 de gener. A càrrec de Pere Alberó

 

 

Miradocs és una finestra oberta a les produccions 
documentals sobre Barcelona i als autors residents 
a la nostra ciutat. El públic podrà compartir l’expe-
riència de veure els films i debatre’ls amb els autors 
al final de cada sessió.
Totes les sessions començaran a les 19.30 h

Direcció: Luis Macias
Durant el rodatge d'un documental sobre cinemes 
abandonats, un conflicte d'interessos entre el director i 
la productora fa que la pel·lícula no es rodi.
Això no impedirà que el cinema sigui enderrocat. 
Tampoc que se'n faci un documental. Ni que el director 
aconsegueixi realitzar-ne una pel·lícula.

El DOC del BEC, Barcelona Espai de Cinema

DIJOUS 18 DE GENER

LA FUGA DE LOS 45 · 2016, 21 min 

 

Direcció: Cristina Caamaño 
Després de passar més de mitja vida entre reixes, José 
Antúnez recorda els anys de lluita pels drets dels presos 
com els millors anys de la seva vida. Els 70 eren temps 
de canvi a Espanya i la població reclusa no estava 
disposada a ser la gran oblidada de la Transició. 

NOSOTROS, LOS NEGROS · 2016, 16 min 30 s  

 

Realització: Adrià Rodríguez, Ana Roman, Juan 
Manuel Ruales, María F. Borregales, Marina Siero, 
Sebastián Tapia
El 18 de maig de 2016, la policia grava un vídeo on un 
manter anomenat Sidil Moctar reacciona davant un atac 
un policial a la ciutat de Barcelona. El documental busca 
desmuntar la imatge que s'amaga darrere d'aquests 9 
segons: rebuig civil, persecució policial, racisme i la 

Direcció: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo Ramos, 
Alejandra del Barrio Cabello, Andriev Mechowski
El tedi s'apodera de camioners estacionats en àrees de 
descans. Temps morts d'espera allunyats de la seva 
família amb l'únic contacte del telèfon mòbil.

Hi col·labora: Màster Documental Creatiu de la UAB 

ÁREA DE DESCANSO · 2016, 20 min 31 s

RetinES és un web obert a tots els qui vulguin contribuir 
a crear un recull de projectes audiovisuals amb una 
òptica socioeducativa.

 

SOMATICHE · 2015, 54min 42s
Realització: Gem Bernadó
SOMNIS I DRETS · 2016, 3min 7s
Realització:  Escola Collasso i Gil
PAIDÓS · 2016, 6min 25s
Realització: Fundació Pere Tarrés
LA LLUNA, LA PRUNA · 2017, 1min 6s
Realització: El Botó Màgic

Hi col·labora: Col·legi d’Educadors de Catalunya

CURTMETRATGES DEL PROJECTE RETINES   

DIMECRES 24 DE GENER

Direcció: Manuel Lógar

ENTRE LA OLA Y LA ROCA · 2017, 89 min 

Direcció: Oriol Cervera Subirats
Una pel·lícula sobre el perquè de la necessitat de tenir 
mascotes en la societat contemporània. 

CANIS LUPUS · 2017, 18 min

Direcció: Marta de la Fuente Molinero
Quatre malalts terminals ens porten a reflexionar sobre 
la mort i el sentit de la vida. 

LA PARTIDA · 2017, 12 min 

DIVENDRES 26 DE GENER

Direcció: José Luis Guerin
El 1989, José Luis Guerin va viatjar a Irlanda a la recerca 
de l'Innisfree místic de John Ford, buscant rastres de 
L'home tranquil en una gran Irlanda rural molt canviada. 
Innisfree explora la diferència entre llavors i ara; entre la 
memòria i la realitat.

Presentació i col·loqui a càrrec de Paco Poch
Paco Poch, és productor i distribuïdor català de llarga 
trajectòria. L’any 1991 va rebre el Premi Nacional de 
Cinematografia. En l’actualitat imparteix cursos de produc-
ció a la UPF i dirigeix la Càtedra Pierre Cardin a la UB.

“El documental preferit de” Paco Poch:
INNISFREE · 1990, 110 min 

Pere Alberó, director acadèmic de l’Escola de Cinema de 
Barcelona, va ser assistent de direcció a La mirada 
d’Ulises de Theo Angelopoulos i director dels documentals 
Oliete, un pueblo de otra España; Una mirada sobre el 
prado que llora i En el camino de Esmirna. 

Entrada gratuïta. Aforament limitat.   
No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.
Les reserves es podran fer per telèfon o a través del web 
casaelizalde.com des d’una setmana abans de la projecció.

constant lluita d'un col·lectiu de venedors ambulants per 
defensar la seva dignitat.

DIJOUS 25 DE GENER

Direcció: Natalia María Gil 
Recerca del món personal de Clara Eugenia Lemos, 
una dona que va conviure durant la seva infantesa amb 
l’escriptor Andrés Caicedo (1951, Colombia) i que es 
va treure la vida als 25 anys promulgant que "viure més 
dels 25 era una insensatesa".

Hi col·labora: ECIB, Escola de Cinema de Barcelona 

CLARA · 2017, 24 min 

A Muxía, a la Costa da Morte gallega, els percebeiros es 
juguen la vida cada dia passejant en un equilibri precari 
per penya-segats i illots, a la recerca del preuat marisc.

Hi col·labora: Màster de Cinema Documental i Societat 
de l’ESCAC


