GENER

ENTRADES
La Noche del cazador

19,30 h. Cinema

10

Exposició Espai Off

Cartells Mítics de Cinema Negre

Música

Música Clàssica

Zaïre Emsemble

19,30 h. Cinema

BcNegra

La jungla de asfalto

18

21 h.

Dansa

Dansa Vertical

Delrevés presenta "Tensho"

23

19,30 h

Exposició

Sala d'Art Contemporani

Inauguració: Residències de creació
BCN>TNS>ALG 2018-2019 / Sessió
Sonora de Juan Manuel Castillo

Vespres de Jazz

Dácil presenta "Mamma Shark"

10
11

19 h.

17

23

20 h.

Música

24

19,30 h. Cinema

BcNegra

La mujer del cuadro

25

19 h.

Música Clàssica

Duo Korczark

29

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Silvana

Música

31

Exposició Espai Off

Fugint de les bombes

30

18 h

Sala d'Art ContemExposició
porani

Visita comentada a càrrec dels
artistes / Residències de creació
BCN>TNS>ALG 2018 - 2019

31

19,30 h. Cinema

BcNegra

Retorno al pasado

FEBRER

Entrada lliure. Cal reserva prèvia, les places són limitades.
Reserva d’entrades: a partir del dilluns de la setmana corresponent.
Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la sala.
Les entrades no recollides 10 minuts abans de l’inici de l’espectacle
perdran la reserva.
Reserva d’entrades presencialment, per correu electrònic
(fortpienc@fortpienc.org), per telèfon (93 232 78 27)
o bé a través del nostre web www.fortpienc.org

DANSA
DELREVÉS PRESENTA “TENSHO”
Divendres, 18 de gener 21 h.
Companyia Delrevés – Direcció i coreografia, Eduardo Torres, Composició musical, Manuel Davobe, Audiovisuals: Xuban Intxausti
Després de les anteriors produccions, RepiteConmigo ,Guateque i Uno,
Delrevés presenta Tensho, peça que barreja arquitectura, vídeo, música i
dansa contemporània, adaptant tècniques de karate com una metàfora de
la lluita i defensa del nostre interior per vèncer la por. Tensho és un diàleg
intern sobre la construcció d’un mateix. Delrevés, companyia de dansa
vertical, ha forjat una sòlida carrera internacional, mostrant el seu treball en
quatre dels cinc continents, aportant una nova visió de la dansa vertical, i
un llenguatge propi i innovador.
Activitat d’accés lliure a la Plaça de Fort Pienc

19 h.

Música

Música Clàssica

Duo Herrando

6

19 h.

Xerrada

Cicle Neurociència

El nostre encèfal, l’ordinador que ens
controla

7

19,30 h. Cinema

El quart poder

El gran carnaval

8

19 h.

Música

Música Clàssica

Atenea Quartet

13

19 h.

Xerrada

Cicle Neurociència

La malaltia d’Alzheimer i la malaltia
de Parkison, de l’oblid a la pèrdua de
moviment

14

19,30 h. Cinema

El quart poder

Buenas noches y buena suerte

15

19 h.

Música

Música Clàssica

Duo Fraseggio

20

19 h.

Xerrada

Cicle Neurociència

Envelliment I memòria; com preservar
els nostres records

21

19,30 h. Cinema

El quart poder

Spotlight

ZAÏRE EMSEMBLE

22

19 h.

Música

Música Clàssica

Quartet Vela

27

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Alfred Artigas Quartet presenta
"Permiso"

Divendres, 11 de gener 19 h.

28

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Ouga Girls

1

19 h.

Música Clàssica

Exposició Espai Off

4

5

Música

19,30 h. Exposició Sala Art Contemporani

Duo Krieger - Kobekina
Simone de Beavoir. Feminista i
escriptora
Inauguració: Simfonies de l'ànima Montserrat Anguiano / Performance
Body Painting Action

Música Clàssica

Obertura City + / Quartet Orquestra
OBC + Artista Visual

19,30 h. Cinema

Cinema Africà i Dona

I'm not a witch

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Bobbi Jenne

15

19 h.

Música

Música Clàssica

Obertura City + / Artista guanyador de
la convocatòria

22

19 h.

Música

Música Clàssica

Cia de l'ànima - Camellia

Vespres de Jazz

Clara Luna Quintet presenta "Pure
Imagination"

6

19 h.

7
14

27

20 h.

Música

Música

ABRIL
3

19,30 h. Exposició Espai Off

Inauguració: Capturar l'alè- Fotografies
de Jesús Atienza

VESPRES DE JAZZ

Divendres, 1 de febrer 19 h.
DUO HERRANDO: Alba Encinas, violí – Isabel Soteras, violí
Amb un programa ric i variat, les dues violinistes fan un recorregut a través
dels tres tractats de violí més importants del segle XVIII. Amb una selecció
de duets que es troben a dins d’aquests tractats, el Duo Herrando farà un
repàs dels elements més destacats amb peces de Geminiani, Corette i
Herrando, tres grans compositors, violinistes i pedagogs en el seu llegat.
ATENEA QUARTET
Divendres, 8 de febrer 19 h.

1

MARÇ

RECITAL PER VIOLÍ

Andrea Santiago Carrillo, violí – Gil Sisquella Oncins, violí – Bernat
Sisquella Hervada, viola – Alex Olmedo Duynslaegger, violoncello
Atenea Quartet ens proposen un recital per quartet de corda que ens farà
viatjar des del classicisme de Haydn, a través del seu quartet nº 5 Op 20,
denominat Sun Cuarteto ple de força i intesitat emocional fins al romanticisme francès a través del quartet per corda Op.10 de Debussy que trenca
les regles de l’harmonia clàssica de Haydn aportant sensualitat i canvis
tonals impressionistes.

DÁCIL PRESENTA “MAMMA SHARK”
Dimecres, 23 de gener 20 h.

PARAULES D’AMOR
Divendres, 1 de març 19 h.
Romina Krieger, soprano – Olga Kobekina, piano
Un viatge imaginari que comença en 1844 amb la publicació dels 6 lieder de Clara Schumann. L’amor, les melodies i sobretot el text d’algunes
d’aquestes peces ens guiaran al llarg d’aquest viatge. Escoltarem al més
famós marit de Clara, Robert Schumann, descobrirem una nit plena d’estels entre les notes de Claude Debussy, arribarem a Itàlia, entre l’amor més
dur, més sofert de Paolo Tosti, fins a arribar als nostres temps i les melodies extraordinàries d’uns grans autors d’Amèrica del Sud: Carlos Guastavino, Ginastera I Villa-Lobos, un viatge exquisit entre autors exquisits.

Dácil – veu i guitarra elèctrica + artistes convidats
La cantant i compositora DÁCIL ens presenta el seu tercer disc: “Mamma
Shark”. Produït per Marc Parrot i enregistrat amb alguns dels músics més
destacats del jazz i l’indie actuals com el guitarrista Dani Comas, el baixista Pasto Martí o el bateria Ramon Prats. Cançons originals, algunes de reminiscències Bowianes, amb la sofisticació del jazz i la plasticitat del pop.
Amb els seus dos primers discos es consolida com una de les veus més
originals i de més caràcter de l’escena actual. Ha treballat amb músics tan
rellevants com el saxofonista i compositor Gorka Benítez, el pianista Marco Mezquida, o la ballarina i coreògrafa Sol Picó: premi nacional de dansa.

MÚSICA CLÀSSICA

DUO FRASEGGIO
Divendres, 15 de febrer 19 h.

Saaya Ikenoya, violí – Alessandra Giovanolli, violoncel – Joan Serinyà, violone
L’amor per la música composta durant el Període Clàssic i Preromàntic
i l’interès per recrear el món sonor de l’època impulsen el treball de Zaïre, que busquen, a més, rescatar i divulgar l’obra de molts compositors
d’enorme qualitat musical injustament relegats a un segon pla. Faran una
exploració del repertori cambrístic del S.XVIII amb obres de Breval, Stamitz i Haydn entre d’altres.

Francesco de Grazia, guitarra – Sergio Monsalve, contratenor
Fraseggio és l’èmfasi particular dels elements expressius del discurs musical. Amb el desig d’expressar un missatge musical a través d’un repertori heterogeni que toca diferents períodes històrics, el duet entrellacen
la veu i la guitarra creant un so íntim i inusual, segons la recurrència dels
accents, que amb la flexió dels sons en l’obra i el sentit expressiu formen
l’arc melòdic en el torn de la paràbola expressiva.

OBERTURA CITY+
Divendres, 15 de març 19 h.
Continuant amb la nostra col.laboració amb Barcelona Obertura Spring
Festival us oferim un concert a càrrec d’un conjunt de metalls o banda
escollits a través de la convocatòria Obertura City+ organitzada pels directors artístics del Liceu, el Palau de la Música Catalana i L’Auditori.

DUO KORCZARK
Divendres, 25 de gener 19 h.

Alfred Artigas, guitarra – Toni Siagi, piano – Marc Cuevas, contrabaix – Oriol Roca, bateria
“Permiso” és el nou projecte del guitarrista Alfred Artigas, músic de llarga
trajectòria que estrena composicions i quartet. És la banda sonora d’un
Alfred Artigas viscut, ple d’experiències que inspiren les composicions
originals d’aquest disc on les diferents cares de l’amor en són protagonistes i que són el punt de partida per escoltar un quartet que sap descriure
a la perfecció cada una de les històries que hi trobem.

CLARA LUNA PRESENTA “PURE IMAGINATION”

BACK TO THE ROOTS
Divendres, 22 de febrer 19 h.
QUARTET VELA: Carla Obach Esteban, saxo soprano – Débora
Ñancupil, saxo alt – Marina Rosés Gibert, saxo tenor – Laura Allès
Pascual, saxo bariton
El quartet de saxos Quartet Vela presenta “Back to the Roots”, una producció de música clàssica construïda sobre una base folklòrica. Englobant des de finals del segle XIV fins al segle XX, aquest repertori ens
mostra la versatilitat de la música a Europa i Amèrica, emfatitzant així l’essència de cada cultura… força, energia, melancolia, serenitat, romanç,
sorpresa … T’ho perdràs?

Dijous, 24 de gener 19.30 h.
Direcció: Fritz Lang, 1944, 99 min.
Guió: Nunnally Johnson, basat en la novel.la de J.H. Wallis
Intèrprets: Edward G. Robinson, Joan Bennet, Raymond Massey,
Edmun Breon
Edward G. Robinson és un professor d’universitat obligat a romandre a la
ciutat per raons laborals, després d’acomiadar-se de la seva família que
marxen de vacances acudeix al seu habitual club social per sopar i recitar
poesia clàssica amb un parell d’amics. A l’aparador de l’edifici contigu,
s’exhibeix un oli del retrat d’una bonica dona, contemplant encisat el quadre, de sobte apareix el reflex de la imatge real de la model. Suspens,
tragèdia, tensió. Una lliçó de cinema del gran Fritz Lang.

Clara Luna, veu – Andreu Zaragoza guitarra - Rai Ferrer, contrabaix - Xavi Maureta, bateria
Clara Luna presenta el seu nou disc “Pure imagination”. Un treball on el
jazz és, en essència, la llum que il·lumina tot el disc. Els estàndards de
jazz i bossa-nova, han estat la màxima influència de la cantant barcelonina els darrers quinze anys i aquesta és la primera vegada que els plasma
en un treball discogràfic. Una fusió de sons i textures que ens transporten
per paisatges sonors i evocadors.
RETORNO AL PASADO – OUT OF PAST - BCNegra
Dijous, 31 de gener 19.30 h.
Direcció: Jack Tourneur
Guió: Daniel Mainwaring, basat en la novel.la de Daniel Mainwaring
Intèrprets: Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Richard Webb
Una benzinera, un empleat que intenta iniciar una nova vida, algú del passat que torna, una bona noia, un poderós gàngster elegant i assassí implacable, i com no, una femme fatal bellíssima, cobdiciosa i destructiva.
El passat que retorna per projectar la seva ombra d’implacable fatalitat i
destrucció. Cinema negre en estat pur. Imprescindible.

Divendres, 22 de març 19 h.
CIA DE L’ÀNIMA: Olga Truman, violí – Mireia Vila, violí – Marta Codina, actriu
Mercè Rodoreda va inventar les “Flors de debò”. Retrats de l’essència
femenina, de naturalesa impensable i exuberant, encarnats per tres dones
dalt de l’escenari. Amb text extret del llibre “Viatges i Flors”, coneixem
aquestes flors producte d’una imaginació desenfrenada. Dos violins dibuixen els mons meravellosos on viuen aquestes, i una veu ens explica
la seva singular vida. Camellia, recull i abraça aquest petit somriure de
l’escriptora acompanyant-lo amb composicions de música barroca amb
obres de Leclair, Telemann i Rameau entre d’altres.

LA MUJER DEL CUADRO – THE WOMEN IN THE WINDOW - BCNegra

Dimecres, 27 de març 20 h.

CAMELLIA

Lia Manchón Martínez, violí – Daniel Vidal Mialoniez, piano
Amb un so fresc, aquests joves aproximen la bellesa de la música clàssica
a qui vol viure l’experiència. Un intens viatge per diferents autors de la
història de la música des del barroc fins a l’actualitat. Una experiència sens
dubte molt propera i plena d’emoció.

Direcció: John Huston, 1950, 112 min.
Guió: Ben Maddow, John Huston, basat en la novel.la de Whit Masterson.
Interprets: Sterling Hayde, Louis Calherm, Sam Jaffe, James Whitmore, Marilyn Monroe
Adaptació de la magnífica novel·la de William Riley Burnett, ens ofereix
un impecable i precís estudi de la condició humana a través de la preparació i execució d’un minuciós pla per aconseguir l’atracament perfecte.
Per primera vegada una pel·lícula és explicada des del punt de vista dels
delinqüents, uns personatges al límit de l’abisme, captius del seu destí.

Dimecres, 27 de febrer 20 h.

Dimecres, 6 de març 19 h.
OBC El minimalisme, música i plàstica (Quartet de corda de l’OBC
+ Pablo Bruera, artista visual)
Iniciem una nova col.laboració amb Barcelona Obertura Spring Festival,
una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i
L’Auditori amb la col.laboració d’Ibercamera i Barcelona Global amb la
finalitat de promocionar la música clàssica interpretada a Barcelona. Integrem a la nostra programació la plataforma artística Obertura City+, una
forma d’acostar-se a la ciutat i a la música clàssica. En aquest concert
gaudirem d’un quartet de corda de l’OBC i la participació d’un artista visual amb repertori d’obres de Riley, Glass, Pärt i Nyman.

Dijous, 17 de gener 19.30 h.

ALFRED ARTIGAS QUARTET PRESENTA “PERMISO”

OBERTURA CITY+

MÚSICA TARDOR

LA JUNGLA DE ASFALTO – THE ASPHALT JUNGLE - BCNegra

CINEMA HIVERN
BCNEGRA - CICLE DE CINEMA NEGRE
Reprenem la nostra col.laboració amb la BCNegra, gaudiu de tres pel·lícules mítiques del gènere negre, tres meravelloses novel·les adaptades
en tres obres mestres.

EL GRAN CARNAVAL – ACE IN THE HOLE – EL QUART PODER
Dijous 7 de febrer 19.30 h.
Direcció: Billy Wilder, EUA, 1951, 111 min. Interprets: Kirk Douglas, Jan
Sterling, Robert Arthur, Porter Hall, Frank Cady, Richard Benedictf
Una galeria minera s’enfonsa, un home queda atrapat i totes les mirades
estan en posades en el tràgic succés... inclòs Charles Tatum, un periodista sense escrúpols acomiadat d’un gran diari novaiorquès que veu en
l’accident un camí de tornada al cim de la seva carrera. Dur i cínic drama
de denúncia sobre l’ètica periodística i sobre el poder de la informació
manipulada. Demolidora i atemporal.

Dijous 7 de març

BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE – GOOD NIGHT, AND GOOD
LUCK – EL QUART PODER
Dijous 14 de febrer 19.30 h.
Direcció: George Clooney, EUA, 2005, 90 min. Intèrprets: David Strathairn, George Clooney, Robert Downey Jr., Jeff Daniels,
Frank Langella, Patricia Clarkson
Any 1953, l’equip del programa “See it now” de la CBS, dirigit per Edward
Murrow (magistral David Strathairn) decideix treure a la llum l’arbitrarietat
amb la qual s’ha destituït a un membre de l’exercit per l´única raó que el
seu pare i la seva germana, suposadament, simpatitzen amb el comunisme. Valenta pel·lícula que aposta pel cinema polític en una crítica que reclama uns mitjans de comunicació capaços d’enfrontar-se a la corrupció
del sistema, la no submissió a les grans corporacions ni als governs i la
llibertat d’expressió.

Dimecres 20 de febrer 19 h

SESSIÓ INAUGURAL DEL CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA (CCAD)
19 h. Acte d’inauguració del CCAD i Espectacle de danses urbanes de
l’Àfrica Sud-sahariana a càrrec de Ku’dancin Afrobeatz
19.30. Projecció I’M NOT A WICHT
Direcció: Rungano Nyoni, Regne Unit, Alemanya, França, Zàmbia,
2017, 92 min
Després d’un accident banal al seu poble, una nena de vuit anys, Shula, és
acusada de bruixeria. Es desenvolupa un judici ràpid, i l’estat es fa càrrec
d’ella, tancant-la a un campament de bruixes al mig del desert. Allà passarà per una cerimònia d’iniciació on li ensenyaran les normes que haurà de
seguir durant tota la seva nova vida de bruixa.

BOBBI JENNE – EL DOC DEL MES
Dijous 14 de març 19.30 h.
Direcció: Elvira Lind, Dinamarca, Suècia, 2017, 94 min.
Després de 10 anys d’èxit i fama a Israel, la prestigiosa ballarina Bobbi
Jene, pren la difícil decisió de tornar als Estats Units i treballar de forma
independent. Als 30 anys, i bojament enamorada d’un jove ballarí israelià,
haurà d’afrontar les conseqüències de deixar l’estabilitat i la zona de confort i lluitar pel seu art en solitari, que esdevindrà més personal i trencador
que mai. Assistim a la lluita d’una dona per a la seva independència, tornant a un país que va preferir deixar anys enrere i a una família de fortes
conviccions catòliques.

DOC. DEL MES – EL DOCUMENTAL DEL MES

Dijous, 29 de gener 19.30 h.

Dijous 21 febrer 19.30 h.
Direcció: Thomas MacCharty, EUA, 2015, 121 min. Intèrprets: Mark
Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John
Slattery,Stanley Tucci
Spotlight, ens endinsa en la feina d’un equip d’investigació del Boston
Glove al 2002 que va destapar un dels casos més importants de pederàstia dins de l’església catòlica als Estats Units. En moments en què el
periodisme d’investigació està sota el foc en tot el món, aquest film funci-

54

54

Ponent: Dra. Mercé Pallàs, Catedràtica de Farmacologia al Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la
Universitat de Barcelona
La pèrdua de memòria associada a l’edat és un fet evident que preocupa sobretot si el grau d’impacte sobre la qualitat de vida de la persona i
dels seus familiars és pertorbador. Tenint en compte que l’envelliment és
el factor de risc més important per a desenvolupar malalties neurodegeneratives, un dels objectius a assolir és l’envelliment saludable. Veurem
com podem afavorir que en fer-nos grans, no perdem les memòries de la
nostra vida.
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ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 080013 Barcelona
Tel. 93 232 78 27 · Fax 93 232 82 93
fortpienc@fortpienc.org
fortpienc.org
facebook.com/centrcivicfortpienc
twitter.com/fortpienc
Instagram.com/ccfortpienc

De dilluns a divendres
de 9 a 21h
Dissabte
de 10 a 14h i de 16 a 20h

CONFERÈNCIES

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades
formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves
dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació.
L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades,
supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica
ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a
qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
(www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat.

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

CICLE NEUROCIÈNCIA
EL NOSTRE ENCÈFAL, L’ORDINADOR QUE ENS CONTROLA
Dimecres, 6 de febrer 19 h.
Ponent: Esther Pérez Navarro, Professora Titular al Departament
de Biomedicina de la Universitat de Barcelona
L’encèfal, maldit cervell, és l’òrgan que controla totes les nostres funcions.
Forma part del sistema nerviós, la funció del qual la podem resumir com
a comunicació, tant amb el medi extern com entre els nostres òrgans i
sistemes. Farem una breu descripció de les cèl·lules que trobem en el nostre encèfal i com s’organitzen per controlar les diferents funcions. Veurem
també algunes de les conseqüències del mal funcionament de l’encèfal i

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

C. Casp

Espai sense barreres arquitectòniques

SILVANA – EL DOC DEL MES

SPOTLIGTH - EL QUART PODER

MAPA

Arc de Triomf i Marina-L1
Bus V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, V19, D50, H16, H14
Marina

21.00 h. Debat participatiu amb convidats a confirmar.
21.30 h. Aperitiu d’inauguració del CCAD

Direcció: Mika Gustafson, Olivia Kastrebing, Christina Tsiobanelis,
Suècia, 2017, 91 min.
Amb les seves lletres intransigents contra totes les formes d’opressió, Silvana és una rapper que ha conquistat Escandinàvia. Activista i icona de
la comunitat queer que es defineix com a lesbiana, feminista i antiracista,
s’ha convertit en la veu d’una nova generació. Un viatge des dels primers
anys de la carrera de l’artista fins a convertir-se en una veritable icona
contemporània.

Ponents: Dra. Sílvia Ginés, Professora Titular al Departament de
Biomedicina de la Universitat de Barcelona
En aquesta conferència explicarem de forma divulgativa quines són les
possibles causes de dos dels trastorns neurodegeneratius amb major prevalença en la nostra societat: la malaltia d´Alzheimer i la malaltia de Parkinson, dos dels exponents més clars de trastorns que afecten a la memòria i
al moviment motor, respectivament.
ENVELLIMENT I MEMÒRIA; COM PRESERVAR ELS NOSTRES
RECORDS

CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA

MÚSICA,
CINEMA I
CONFERÈNCIES

Dimecres, 13 de febrer a les 19 h

C. Lepant

Tres projeccions per reflexionar sobre periodisme i el seu vincle amb
el poder.

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

LA MALALTIA D’ALZHEIMER I LA MALALTIA DE PARKINSON, DE
L’OBLIT A LA PÈRDUA DE MOVIMENT

C. Marina

Direcció: Theresa Traore Dahlberg, Burkina Faso, Suècia, França,
Qatar, 2017, 83 min.
Un grup de joves de Burkina Faso, estudien en una escola de noies per
convertir-se en mecànics de cotxes. Entre martells i claus angleses, comparteixen rialles, germanor i amistat. Els seus somnis i desitjos es barregen
amb els valors d’un país i les expectatives de la societat que les envolta
sobre què ha de ser una dona. Una alegre història universal sobre les eleccions de vida i l’esforç que suposa trobar un camí propi entre opinions,
pors i les expectatives dels altres.

C. Sardenya

Dijous, 28 de febrer 19.30 h.

parlarem breument de quins tipus de lesions i malalties poden afectar a la
funció d’aquest òrgan.

C. Sicília

OUGA GIRLS – EL DOC DEL MES

C. Nàpols

“El deure d’un periodista és informar, informar de manera que ajudi a la
humanitat i no fomentant l’odi o l’arrogància. La notícia ha de servir per
augmentar el coneixement de l’altre, el respecte de l’altre. Les guerres
sempre comencen molt abans que comenci el primer tret, comencen amb
un canvi de vocabulari als Mitjans”
Ryszard Kapuscinski sobre el periodismo

ona com un exemple de com la importància del periodisme en profunditat
i compromès amb la veritat és una eina per la democràcia i una societat
lliure coneixedora de la seva realitat. Oscar a la millor pel·lícula en 2015.
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