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Fescamp presenta el documental 'Veus al marge', una reflexió sobre ciutat i natura
L'evolució i la relació entre la ciutat i el seu entorn natural és
la reflexió que planteja 'Veus al marge', l'audiovisual sorgit
del festival Fescamp 2015 i que s'ha presentat i projectat a
l'Ateneu aquest dijous. Es tracta d'un projecte del col·lectiu
Alerta Amazònica i l'Ateneu que, a través d'imatges i
entrevistes, retrata l'àmbit rural de la ciutat i les persones que
hi treballen.

Fescamp és una proposta que reuneix la creació artística i la funció social i els creadors amb les entitats de la
ciutat. 'Veus al marge' és una proposta del grup de Joves Jubilats de l'Ateneu que s'ha dut a terme a través del
col·lectiu Alerta Amazònica a partir de cinc sortides a diferents espais on la ciutat deixa pas al medi natural.
Fotografies, entrevistes i imatges d'arxiu han servit per recrear aquests espais i per mesurar la transformació
que han patit els darrers anys.
De tots els projectes presentats al festival, el jurat ha triat aquest i ha facilitat la seva producció final ja que,
com ha explicat l'organitzadora, Marina Casals, sintonitza amb els objectius de la iniciativa. Aquests són donar
veu a les persones del territori, tenir un punt de vista crític i aportar propostes.
Marina Canals: És un treballa que aporta reflexió, visió crítica, una mirada de Sant Cugat i la seva
relació amb la serra de Collserola.
Les sortides que han donat lloc al treball s'han fet amb els Joves Jubilats i els membres d'Alerta Amazònica.
Joves Jubilats hi ha posat l'arrelament i el coneixement històric de la zona i Alerta Amazònica hi ha posat el
sentit creatiu.
Un dels seus membres, Jordi Salvador, ha assenyalat que la intenció del treball és reflexionar sobre l'evolució i
com afecta l'activitats humana en els límits entre ciutat i natura.
Jordi Salvador: Com a pobladors de Collserola tenim inquietuds de com evoluciona aquest espai tan
vulnerable que separa la ciutat de Collserola.
Una vintena de persones ha assistit a la projecció, que ha finalitzat amb un debat al voltant d'aquesta relació
entre entorn natural i urbà.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/110326.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 26/01/2022

