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Les noves mesures de contenció i prevenció de la
COVID-19 fan, inevitablement, que la programació de la
'3a 7mana del cinema de Terrassa' (prevista
inicialmente del 22 al 27 d'octubre) es vegi modificada.
Malgrat tot, des de l'organització us volem oferir
aquelles activitats previstes en format de taules
rodones en streaming i directes online.
Esperem que us agradi i que gaudiu del cinema, ara
més que mai.
Una fantàstica abraçada.
Salut i cine.

Del 20 al 24 D'OCTUBRE
ONE SHOT - Terrassa City of Film
Una de les novetats de la present edició de la 7mana és el certamen
"One Shot - Terrassa City of Film" malgrat el confinament la
setmana del cinema de Terrassa esdevé més internacional amb
1700 pel·lícules inscrites, procedents de 102 països.
Les pel·lícules a concurs es podran veure online els dies 20, 21, 22,
23 i 24 d'octubre, a les 19:30 hores, a través del canal "One Shot Terrassa City of Film" per Youtube o Facebook.

DIUMENGE 25 D'OCTUBRE , a les 19,30 h.
Acte de cloenda del "One Shot - Terrassa City of Film"
amb projecció de les pel·lícules guanyadores, lliurament de premis
i actuació musical.
L'acte es farà al Cinema Catalunya, a porta tancada, i es podrà
veure en streaming a través del canal "One Shot - Terrassa City of
Film" a Youtube i Facebook.

DILLUNS 26 D'OCTUBRE
CREATIVITAT PREVENTIVA.
I Trobada virtual d'artistes. Xarxa de ciutats creatives UNESCO Espanya
(Taula rodona en streaming https://www.youtube.com/channel/UCp38F9g9N8CO6XTWQdS9xVQ/ )

Seguim amb més novetats i donem la benvinguda a Ia 1ª Trobada virtual d'artistes - Xarxa de ciutats creatives
UNESCO Espanya. Un FORUM DE CREADORS impulsat per la Xarxa de Ciutats Creatives de l'Estat Espanyol. La
trobada és una conversa oberta i retransmesa al mon des de Terrassa. Creadors amb reconeixement internacional de
diverses disciplines ens aportaran la seva mirada sobre present i futur.

17:30 hores: Salutació i presentació de les Ciutats Creatives – Sevilla i Llíria per MÚSICA, Barcelona i Granada per
LITERATURA, Bilbao per DISSENY; Burgos i Dénia per GASTRONOMIA; Valladolid i Terrassa per CINEMA

18:00 hores: Primera Sessió: “Resistirem? Els nostres artistes enfront de la crisi”

El Chef Quique Dacosta , l'escriptor Manuel Vicent, el músic Llibert Fortuny, el paleontòleg Eudald Carbonell, l’artísta
plàstica i visual Anna Taratiel (Terrassenca) i Jesús Lens director del Festival Granada Noir, ens aportaran la seva mirada.
Conduirà la conversa: Jesús Ortega, escriptor i responsable del projecte Granada Ciutat Creativa en la modalitat de literatura.

DIMECRES 28 D'OCTUBRE
CREATIVITAT PREVENTIVA.

I Trobada virtual d'artistes. Xarxa de ciutats creatives UNESCO Espanya
(Taula rodona en streaming https://www.youtube.com/channel/UCp38F9g9N8CO6XTWQdS9xVQ/ )

17:30 hores: Segona Sessió: Ens reinventem? Solucions en un escenari nou. Trobada en streaming de creadors

amb la participació de l’escultor Rodolfo Navarro, la dissenyadora de barrets Mayaya, el Chef Miquel Cobo, el productor
audiovisual Ivan Miñambres i el cineasta Roberto Lozano.
Conduirà la conversa: Raquel Puente, directora de Turisme de Burgos responsable de Burgos Ciutat Creativa per Gastronomia.

A les 19:00 hores: Darrera Sessió: Imaginem? El futur de les ciutats creatives. Amb la participació del Músic

Mario Torrijo, l’artísta escènica Yanisbel Martínez, l’editora Sílvia Sesé, l’il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad
Roset (Terrassenc) i l’arquitecta Elisa de los Reyes.
Conduirà la conversa: Vicent Sesé, responsable del projecte Llíria Ciutat Creativa en la modalitat de música.

Terrassa és una ciutat de cine. Ho és en tots els sentits, ja que s’hi estudia cinema (a l’ESCAC, l’Escola de Cinema de
Catalunya, però també a escoles i instituts), s’hi roden pel·lícules, s’hi escriuen guions, s’hi localitzen escenaris i s’hi
potencia la indústria audiovisual (a través de la Terrassa Film Office), s’hi recupera patrimoni cinematogràfic (a l’Arxiu de
la Filmoteca de Catalunya), s’hi poden veure pel·lícules fora dels circuits comercials (al Cinema Catalunya) i, tot i les
dificultats actuals, segueix acollint projectes audiovisuals de gran format com el rodatge de pel·lícules o la darrera edició
d’Operación Triunfo (al Parc Audiovisual). Terrassa, doncs, compta amb tota la cadena de valor vinculada a la imatge i al
cinema.
Aquest 2020 és un any atípic i amb les seqüeles humanes,
psicològiques, socials i econòmiques d’una crisi sanitària
que, tot i els esforços, encara ens condiciona el dia a dia.
És per això que la tercera edició de la 7mana del Cinema a
Terrassa es centra en dues activitats no presencials.
D’una banda, el “One Shot Terrassa City of Film”, projecte
que ha recuperat l’antic Concurs del Pla Seqüència,
certamen internacional que s’havia celebrat a la Societat
Coral Joventut Terrassenca. Aquesta edició ha estat un
èxit de participació amb més de 1.700 pel·lícules
provinents de 102 països, de les que una cinquantena han
estat seleccionades per ser projectades online. I de l’altra,
comptarem amb la primera trobada virtual de creadors i
creadores de la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO
Espanya, proposta que ens serveix per seguir apostant a
Terrassa pels valors de la UNESCO vinculats a la trobada i
al diàleg entre pobles i cultures.
Com sempre, les activitats giren al voltant de la commemoració, el 27 d’octubre, del Dia Mundial del Patrimoni
Audiovisual i amb les que es vol apropar la ciutadania al món audiovisual i conscienciar sobre el valor i la importància de
la conservació i la difusió del patrimoni fílmic.
El cinema va molt lligat a la història de Terrassa, amb un seguit d’entitats i cineastes amateurs i professionals que van
obrir camí per convertir la ciutat en centre de referència. L’any 2017 la UNESCO va designar Terrassa com a Ciutat
Creativa en l’àmbit de Cinema, tot un reconeixement al compromís egarenc per col·locar la creativitat al centre de les
nostres estratègies.
El cinema ens emociona, ens educa, ens entreté, ens transporta a llocs reals i imaginats i sempre ens acompanya en
l’escenari de les nostres vides. El cinema és un recurs didàctic i educatiu, però també una indústria farcida de talent i de
creativitat que cal cuidar i que, ara més que mai, cal potenciar.
Us convido, doncs, a gaudir d’aquesta nova edició de la Setmana del Cinema a Terrassa. Tot i les circumstàncies,
espero que ens serveixi per continuar construint, entre totes i tots, una ciutat de cine!
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