
LES 48H AMB EL CINEMA I DOCUMENTALS

Durant les 48H volem donar protagonisme al cinema, curtmetratges i
documentals que ens apropen i ens parlen del verd, de jardins i flors, de
l'agricultura urbana, de sostenibilitat i de natura. Perquè des de les 48H
donen suport a l'art, la creativitat i la innovació. Descobreix les propostes
que t'oferim.

Us hem preparat una selecció de documentals i cinema de temàtica verda als que
podreu accedir online de manera gratuïita o desde alguna plataforma, si esteu
subscrits.

_

“UTOPIA” (2009) Lucho Iglesias.
Diversos protagonistes expliquen per què han decidit apostar pel cultiu, les llavors i
la biodiversitat. Un d'ells és Joan Carulla que participa en els debats de les 48H
sobre l'agricultura urbana en els terrats de Barcelona. (documental)
https://vimeo.com/152449406

https://vimeo.com/152449406


“GOOD SAVE THE GREEN” (2013) Michelle Mellara.
Horts i Jardins comunitaris en zones urbanes (documental)
https://www.youtube.com/watch?v=eer6_Dy1PUU

_

“VOICES OF TRANSITION” (2012) Nils Aguilar.
Camins cap a un nou model d'existència humana. Just, respectuós amb el medi
ambient i satisfactori amb la fertilitat del sòl. (documental)
https://vimeo.com/ondemand/voicesoftransition
_

“BROOKLYN FARMER” (2013) Michael Tyburski.
Un grup d'agricultors de la ciutat de Nova York, es proposen construir la granja de
terrat més gran del món. (documental)
https://vimeo.com/ondemand/brooklynfarmer

“EL SUEÑO DEL MIRLO” (2015) Klaus Jack.
La visió dels horts comunitaris a Barcelona i la xarxa veïnal que els conrea i cuida.
(documental)
https://vimeo.com/37767990
_

“ANOTHER YEAR” (2010) Mike Leigh.
El pas de les estacions en un hort urbà de Londres i la vida de les persones que el
cuiden. (ficció) Disponible en plataforma Filmin.
https://www.filmin.es/pelicula/another-year
_

“THIS BEATIFUL FANTASTIC” (2016) Simon Aboud.
Aquí es va traduir com: "El meravellós jardí secret de Bella Brown". Una noia amb
TOC i fòbia a les plantes és amenaçada de quedar-se sense lloguer si no cuida el
jardí de la seva casa. L'amistat que entaula amb el veí farà canviar la seva visió de
les plantes. (ficció). Disponible en plataforma Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=TNbmIAazlPQ
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