I MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ
de Sant Feliu de Llobregat

Del 27 al 31 de març de 2014

CineBaix
www.cinebaix.cat/llatina

Nota de premsa
Presentació el dijous 20 de març a les 19.45 a CineBaix
amb la projecció del documental Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán
Del 27 al 31 de març de 2014, a CineBaix, Sant Feliu de Llobregat, tindrà lloc la
I edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Sant Feliu de Llobregat.
Durant sis dies, es projectaran dotze pel·lícules i dos curtmetratges, de nou països,
amb la presència de cinc persones invitades i la col·laboració de diverses
institucions, entitats, mitjans de comunicació i distribuïdores de cinema.
La Mostra de Cinema Llatinoamericà, organitzada per l'Associació CineBaix 1,
presenta aquesta primera edició des de la convicció que el cinema és una eina de
coneixement i comprensió del món on vivim, i una contribució, mitjançant la cultura
i l’expressió artística, a descobrir temàtiques i autors, imprescindibles en la història
del cinema d'aquests països.
1 L’Associació CineBaix va sorgir de la lluita de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat per recuperar els
antics cinemes Guinart. Des de fa més de vuit anys un equip de voluntaris fan funcionar CineBaix, que ha
esdevingut un referent de cultura popular i participació social i d’expressió de la diversitat cultural. Forma
part de la xarxa Europa Cinemas, i és un cinema de referència del cinema europeu i àrab, i ara també vol
ser-ho de cinema llatinoamericà.
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Enguany presentem la primera edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Sant
Feliu de Llobregat, organitzada per l'Associació CineBaix. Comencem una nova
aventura en la qual es projectaran pel·lícules de països d'Americà del Sud, Centreamèrica
i el Carib i hi participaran invitats dels diferents àmbits relacionats amb el cinema
llatinoamericà.
La no-existència d'aquest tipus d'esdeveniments culturals a la nostra comarca, a la
mateixa ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana, creiem que fa necessària
aquesta proposta.
En aquesta nova experiència de l'Associació CineBaix ampliem l'àmbit cultural i
geogràfic des les pel·lícules, després d'haver anat consolidant la Mostra de Cinema Àrab,
ja en la seva VII edició, amb l'objectiu de ser fidels a un dels principi fundacionals de
CineBaix, que és promocionar, i protegir, la diversitat cultural i lingüística, i en el nostre
cas concret, a través de les produccions audiovisuals.
La Mostra de Cinema Llatinoamericà vol ser una nova contribució a la difusió i a la
promoció del cinema, en aquest cas d'Americà del sud, Centreamèrica i el Carib, al Baix
Llobregat. Neix com un espai per descobrir autors, temàtiques i països encara força
desconeguts entre nosaltres però imprescindibles en la història del cinema d'aquests
països i d'aquestes cultures.

INFORMACIÓ ADICIONAL
PREUS
Preu de cada sessió: 4 euros
Abonament per a totes les sessions de la Mostra: 25 euros
Entrada gratuïta per als socis i sòcies de CineBaix
Dijous dies 20 i 27 de març: entrada gratuïta

VENDA ANTICIPADA D’ABONAMENTS
A la taquilla de CineBaix, de divendres a dilluns, de 18 a 22 hores, a partir del 14 de març
C. Joan Batllori, 21 – 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com

CINEBAIX
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PERSONA DE CONTACTE
Xavier Bachs: programacio@cinebaix.com – 639 500 120
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