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200 llars de Castellar podran veure gratis un dels films del Festival
DocsBarcelona, que enguany se celebra online

Dimecres 13 de maig de 2020

Castellar disposa de 200 codis d’accés a la plataforma Filmin que la ciutadania
podrà demanar al web de l’Auditori a partir d’aquesta tarda

La ciutadania de Castellar del Vallès podrà gaudir de forma gratuïta de les
pel·lícules del 43è Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, que
enguany se celebrarà online, a través de la plataforma digital Filmin, del 19 al 31 de
maig.

Els darrers dos anys, 2018 i 2019, el municipi va ser subseu d’aquesta proposta,
després que Cal Gorina, el Club Cinema Castellar Vallès, L’Aula d’Extensió
Universitària i l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, sumessin
la vila a la xarxa DocsBarcelona a Prop. D’aquesta manera, es van poder veure a
l’Auditori Municipal Miquel Pont tres de les pel·lícules incloses a cadascuna
d’aquestes edicions del festivals.

Enguany, la crisi sanitària del coronavirus ha fet que el festival es dugui a terme a
través d’Internet, i la direcció ha posat a disposició de cadascun dels municipis
adherits a DocsBarcelona A Prop un total de 200 codis gratuïts d’accés a l’edició
2020, per tal que la ciutadania pugui gaudir des de casa d’alguna de les propostes.

Per poder accedir a un d’aquests codis, que permetran accedir al visionat gratuït
d’un dels documentals, les persones interessades hauran de sol·licitar-los a partir
d’aquesta tarda, a les 19 h, al web de l’Auditori,
http://auditoricastellar.cat/programacio/festival-internacional-de-cinema-
documental-de-barcelona/.

Dilluns vinent, 18 de maig, un dia abans de l’inici del festival, la Regidoria de
Cultura farà arribar els codis a les persones que s’hi hagin inscrit i, un cop obtingut,
el codi s’haurà d’activar a www.filmin.es/codigo registrant-se creant un usuari i una
contrasenya a Filmin.

Cal assenyalar que les persones que siguin subscriptores de Filmin no necessitaran
cap codi, ja que podran accedir directament al Festival a través del seu compte.

Programació del 43è DocsBarcelona Festival

L’edició 2020 del DocsBarcelona mantindrà les seves seccions i jurats habituals,
amb una programació de 35 documentals (28 llargmetratges i 7 curts). Cal destacar
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que 20 dels llargmetratges (el 55%) han estat dirigits o codirigits per dones, i que 19
de les propostes són òperes primes.

La programació s’estructura en 6 seccions: Secció Oficial Panorama (una selecció
de 13 dels documentals més rellevants de l’escena internacional), Secció Oficial
Latitud (els 6 millors documentals de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina), Secció
Oficial What the Doc (4 dels documentals més arriscats i innovadors de l’escena
internacional), Docs&Teens (amb 4 propostes per al públic adolescent), DOC-U (un
espai dedicat al talent documental dels centres d’estudis superiors de Catalunya,
amb 7 propostes), i sessions especials amb llargmetratges documentals fora de
competició.

En aquestes sessions especials s’hi inclou la projecció inaugural, Letter from
Masanjia, de Leon Lee, que es podrà veure a TV3 dimarts 19 de maig, a les 20
hores, en una sessió en obert, i a Filmin dimecres 20 de maig, a les 22 hores.

Podeu consultar tots els detalls de la programació al web oficial del DocsBarcelona,
https://docsbarcelona.com/festival-edicio-2020 i al web de l’Auditori Municipal
Miquel Pont, http://auditoricastellar.cat/programacio/festival-internacional-de-
cinema-documental-de-barcelona/.

Val a dir que el preu de cada llargmetratge és de 3,95 €, mentre que els
curtmetratges tenen un preu de 0,95 €. A més, l’organització també ha posat a
disposició un Pack Docs per a tot el festival, que té un cost de 25 €. Podeu
consultar-ne més informació al web del DocsBarcelona.
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