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?El Festival Protesta celebra el seu
cinquè aniversari portant una sessió
a Barcelona
Serà aquest dimecres al cinema Zumzeig de Sants, on es projectarà el film 'Hotel
Cambridge' | La pel·lícula mostra la situació atípica del moviment brasiler dels
sense sostre i els refugiats que ocupen un edifici abandonat al centre de São
Paulo
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=gtNrPfBs87I
El Festival Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, es presenta per primera
vegada a Barcelona. Aquest dimecres 18 d'octubre es farà una prèvia del festival al Cinema
Zumzeig de Sants on es projectarà Hotel Cambridge. El film mostra la situació atípica del moviment
brasiler dels sense sostre i els refugiats que ocupen un edifici abandonat al centre de São Paulo.
La tensió diària provocada per l'amenaça de desnonament revela els drames, les alegries i els
diversos punts de vista de les persones que ocupen l'espai.
La sessió acabarà amb un debat sobre la discriminació que pateixen les persones refugiades i
migrades en relació a l'habitatge, on hi participaran Josep Granados, advocat de SOS Racisme i
Maria Dantas, jurista brasilera. La projecció del film anirà precedida de la presentació del festival i de
l'actuació musical d'Esmeralda Colette.
Del 20 al 28 d'octubre, el Protesta a Vic
Del 20 al 28 d'octubre el Festival Protesta tindrà lloc a diversos espais de la ciutat de Vic. En la
seva cinquena edició, el Festival Protesta continua mantenint viu l'esperit que el va fer néixer: la
transformació de la societat a través del cinema. Enguany, el Festival Protesta té programades
una cinquantena de projeccions: 38 curtmetratges (12 de la Selecció Oficial i 26 de la Selecció No
Competitiva) i 11 llargmetratges, entre els quals hi ha 4 estrenes a Catalunya, 2 d'elles també a
l'Estat. A més, el festival programa una sessió a Barcelona i una a Manresa.
Aquest any, l'organització ha volgut anar una mica més enllà i donar cabuda a altres expressions
artístiques que, com el cinema, poden ser utilitzades com a altaveu de denúncia i eina de
transformació social. La programació de diverses activitats paral·leles com xerrades, debats,
exposicions o concerts tindran l'art reivindicatiu com a eix temàtic.
El programa complet del Protesta es pot consultar a la pàgina web del Festival
(http://www.festivalprotesta.cat/) .
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