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Dimecres 28 de febrer de 2018

Cinema

"Colis Suspect"

Amb l’assistència de les directores, Sofia Català i Rosa Pérez, i de la
productora Marta Hernández.

Any: 2017

Durada: 90 min

País: Catalunya - Espanya

Gènere: Documental

Directores: Sofia Català Vidal i Rosa Pérez Masdeu

VO subtitulada

Sinopsi: Colis Suspect (Paquet Sospitós) vol respondre a la pregunta “Què hi ha
darrere de l’Europa Fortalesa?” El plantejament posa el focus en les fronteres de la
Unió Europea, on convergeixen les polítiques d’immigració i seguretat. El
documental compta amb deu entrevistes a experts en dret, migracions, seguretat,
indústria armamentística i relacions internacionals. Les seves anàlisis s’articulen
amb la història del Mohammed, poeta i activista pels drets humans de les persones
sense papers. Les diferents fonts exploren com es redefineix la idea de seguretat en
l’actual context de crisi econòmica i alerta terrorista. Per què es fortifica Europa? A
qui beneficia i a qui perjudica?

Les directores: Sofia Català i Rosa Pérez Masdeu

Sofia Català i Rosa Pérez es van conèixer a la Universitat Autònoma de Barcelona,
on van entrar a cursar Periodisme l’any 2012. Des d’aleshores han treballat juntes
en diversos projectes. La rosa va esdevenir l’editora en cap de la revista
Lacolumna.cat l’any 2013, i un any després la va acompanyar la Sofia. L’any 2014
van codirigir el documental Panrico Panpobre, sobre la vaga de Panrico. Van seguir
la lluita dels treballadors durant aproximadament un any. Aquest projecte va
aconseguir el premi al millor documental al VisualSound Barcelona.

Horari | 21:00

Preu | 5 € (gratuït amb abonament del BRAM!)

Destinataris | Públic general
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Organitza | Comissió BRAM!

Programa | BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018, entrades i abonaments i
finestra Oberta
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