NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud presenta dos projectes audiovisuals en la 5a
edició del Festival Cinema Ciutadà Compromés
Es projectaran els microrelats de la campanya ‘Anònimes, Camins pel Canvi’ i el curt
animat de Paco Roca ‘Històries de Superació’
València, 13 de novembre de 2019 | La 5a edició del Festival Cinema Ciutadà Compromés
incorpora en la seua programació els dos últims projectes audiovisuals de la Fundació
Horta Sud. Els 9 microrelats de la campanya ‘Anònimes, Camins pel Canvi’ es
projectaran el divendres 15 de novembre, mentre que el curt animat ‘Històries de
Superació’ podrà veure's el dimecres 20 de novembre.
L’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) organitza aquest festival amb l’objectiu de fer
arribar a la ciutadania un cinema social. El festival també vol ser un canal de distribució
d’audiovisuals desconegudes del gran públic. El festival, que va començar el 29 d’octubre i
finalitzarà el 28 de novembre, presenta un calendari de projeccions en diferents sales de la
província de València.
Campanya ‘Anònimes, Camins pel Canvi’
La presentació de la campanya ‘Anònimes, Camins pel Canvi’ tindrà lloc el divendres 15 de
novembre a les 18:30h a la Sala Gonzalo Montiel del Centre Cultural La Nau de València
(C/ Universitat, 2). El projecte es compon d'una sèrie de 9 microrelats en el qual han participat
les següents associacions de les províncies d'Alacant, Castelló i València:




Alacant: Mujeres por Mujeres (Jacarilla), Col·lectiu Corfoll (Altea) i Novelda Accesible
(Novelda).
Castelló: Femme Força Vinaròs (Vinaròs), FAMPA Castelló Penyagolosa (Castelló de
la Plana) i La Maranya (Benicàssim).
València: Represaliados Paterna Fosa 128 (Paterna), Recuperem La Punta, Aturem la
ZAL (València) i el Col·lectiu Obertament (Gandia).

L’objectiu de la campanya és promocionar la cultura associativa en tot el territori de la
Comunitat Valenciana i posar en valor la riquesa del teixit associatiu. Aquest projecte
audiovisual ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.
Curt animat ‘Històries de Superació’
El curt animat ‘Històries de Superació’, de l’il·lustrador valencià Paco Roca, es projectarà el
dimecres 20 de novembre a les 20:00h a la seu de l’Agrupació socialista Ciutat Vella de
València (C/ Na Jornada, 24). La campanya ‘Històries de Superació’ té com a objectiu
aprofundir en el treball en col·lectiu, donant a conéixer la gran quantitat de persones i
associacions que lluiten des de la invisibilitat. El video destaca la idea que la ciutadania, unida,
pot aconseguir grans coses per a millorar la societat.
Aquest projecte ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació Horta Sud i
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València. El curt animat de Paco Roca està a la

disposició de totes les sales de cinema de la comarca de l’Horta Sud i de la resta del territori de
la Comunitat Valenciana que vulguen projectar-lo.
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NOTA DE PRENSA

La Fundació Horta Sud presenta dos proyectos audiovisuales en la V
edición del Festival Cinema Ciutadà Compromés
Se proyectarán los microrrelatos de la campaña ‘Anònimes, Camins pel Canvi’ y el
corto animado de Paco Roca ‘Històries de Superació’
València, 13 de noviembre de 2019 | La V edición del Festival Cinema Ciudadà
Compromés incorpora en su programación los dos últimos proyectos audiovisuales de
la Fundació Horta Sud. Los 9 microrrelatos de la campaña ‘Anònimes, Camins pel Canvi’
se proyectarán el viernes 15 de noviembre, mientras que el corto animado ‘Històries de
Superació’ podrá verse el miércoles 20 de noviembre.
La Asociación Ciutadania i Comunicació (ACICOM) organiza este festival con el objetivo de
hacer llegar a la ciudadanía un cine social. El festival también quiere ser un canal de
distribución de proyectos audiovisuales desconocidos para el público. El festival, que empezó el
29 de octubre y finalizará el 28 de noviembre, presenta un calendario de proyecciones en
diferentes salas de la provincia de València.
Campaña ‘Anònimes, Camins pel Canvi’
La presentación de la campaña ‘Anònimes, Camins pel Canvi’ tendrá lugar el viernes 15 de
noviembre a las 18:30h en la Sala Gonzalo Montiel del Centro Cultural La Nau de
València (C/ Universitat, 2). El proyecto se compone de una serie de 9 microrrelatos en el cual
han participado las siguientes asociaciones de las provincias de Alicante, Castellón y València:




Alicante: Mujeres por Mujeres (Jacarilla), Col·lectiu Corfoll (Altea) y Novelda Accesible
(Novelda).
Castellón: Femme Força Vinaròs (Vinaroz), FAMPA Castelló Penyagolosa (Castelló de
la Plana) y La Maranya (Benicàssim).
València: Represaliados Paterna Fosa 128 (Paterna), Recuperem La Punta, Aturem la
ZAL (València) y el Col·lectiu Obertament (Gandía).

El objetivo de la campaña es promocionar la cultura asociativa en todo el territorio de la
Comunidad Valenciana y poner en valor la riqueza del tejido asociativo. Este proyecto
audiovisual ha contado con la colaboración de la Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana.
Corto animado ‘Històries de Superació’
El corto animado ‘Històries de Superació’, del ilustrador valenciano Paco Roca, se proyectará el
miércoles 20 de noviembre a las 20:00h en la sede de la Agrupación socialista Ciutat
Vella de València (C/ Na Jornada, 24). La campaña ‘Històries de Superació’ tiene como
objetivo profundizar en el trabajo colectivo, dando a conocer la gran cantidad de personas y
asociaciones que luchan desde la invisibilidad. El vídeo destaca la idea de que la ciudadanía,
unida, puede conseguir grandes cosas para mejorar la sociedad.
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre la Fundació Horta Sud y la Escola
d’Art i Superior de Disseny de València. El corto animado de Paco Roca está a la disposición
de todas las salas de cine de la comarca de l’Horta Sud y del resto del territorio de la
Comunidad Valenciana que quieran proyectarlo.
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