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S'estrena 'Glance up' per donar a conèixer la història de Joan Pahisa
L'estrena santcugatenca del documental 'Glance up' ha
acostat la història de superació de l'esportista Joan Pahisa. Els
cinemes Cinesa han acollit aquest dissabte la presentació del
documental, que servirà també per impulsar diversos
projectes per a gent amb discapacitats físiques.

Tot i que Joan Pahisa només mesuri un metre d'alçada ha participat en diversos campionats esportius i l'estiu
passat va viatjar a Michigan per participar als World Dwarf Games, els Jocs Mundials per a gent de talla
baixa. La història de la seva vida, plena de contradiccions, ha quedat enregistrada en el documental 'Glance up'
('Mirant amunt').
El projecte va començar després que la productora la Lupa Producctions s'assabentés de la seva vida quan un
diari d'àmbit català li va dedicar una entrevista. Es va obrir una campanya de micromecenatge a la plataforma
Verkami i es va aconseguir el pressupost necessari, uns 12.000 euros, per tirar endavant una pel·lícula que
demostra tot allò que fa Joan Pahisa amb la seva alçada. Pahisa ha explicat que aquest projecte ha de servir per
crear noves organitzacions esportives per a persones amb discapacitats físiques.
Joan Pahisa: La idea és crear una associació per a gent que vulgui fer esport, crear una xarxa per a
pares de nens que tinguin problemes de creixement perquè vegin que sí que es pot fer esport.
A l'estrena del documental a la ciutat també ha assistit la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna
Pellicer, que ha valorat l'esforç de Pahisa i ha destacat que és una figura cèlebre a la ciutat.
Susanna Pellicer: El Joan ha anat superant tots els problemes. És un exemple de no queixar-se, de
mirar endavant, de molta superació. Estem molt contents de tenir un habitant cèlebre com aquest.
'Glance up' ja s'ha pogut veure al Festival DocsBarcelona i a la Facultat de Comunicació de la Universitat
Blanquerna de Barcelona. TV3 també emetrà el documental en els propers mesos.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/100598.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 17/01/2022

