Nota de premsa
15 de novembre a les 11:30 h, projecció per a premsa de la pel·lícula Interferències als
cinemes Alexandra

Interferències en la campanya electoral
Observatori del deute en la globalització - ODG i Fundació Quepo presentem
la pel·lícula que posa nom als responsables de la #crisi global
La gent del #15M a les places ens va fer reescriure el final
Primera pel·lícula de ficció #CreativeCommons, col·laborativa, lliure i
accessible per a tothom, que s’estrena a cinemes i a internet

Barcelona, 9 de novembre. Interferències és un projecte audiovisual, educatiu i
mobilitzador, sobre les causes de la crisi global i les seves alternatives.
Podeu veure el tràiler al blog provisional de www.interferencies.cc
#20N, és hora de parlar clar
La pel·lícula Interferències i la web www.interferencies.cc s’estrenen el proper 18 de
novembre coincidint amb el final de la campanya electoral a l’Estat espanyol.
Un treball de més de dos anys, basat en una extensa recerca, posa sobre la taula
denúncies concretes sobre l’acció irresponsable, i fins i tot il·legal, d’empreses,
governs i institucions internacionals. De Botin a Brufau, de Unión Fenosa a Zara,
del Govern espanyol al Banc Mundial, la pel·lícula va enumerant decididament els
responsables de la crisi no només al nostre país sinó a nivell global. Una visió
alternativa i des de la societat civil al voltant de temes de rabiosa actualitat,
inherents al sistema econòmic i polític en què vivim, que es converteix en una crida
d’atenció a la classe política i l’opinió pública de cara al 20N.
Decisions d’uns quants que afecten a molts
Del deute extern al comerç internacional, de les retallades al paper de les
institucions financeres, del model de consum al canvi climàtic, de les resistències als
països del Sud a les mobilitzacions del 15M, Interferències sorgeix de la necessitat
de preguntar-nos quins són i com funcionen els interessos darrera dels
governs, institucions internacionals i empreses que dominen el mercat que
pauta les nostres vides. Per exemple, per cada euro que els països rics donem en
ajuda al desenvolupament, els països empobrits retornen 5 al pagar el deute extern.
Un deute que ara imposa retallades socials arreu d’Europa. Tan sols fent front als
80 mil milions de frau fiscal al nostre país, tindríem recursos per afrontar la lluita
contra pobresa i assumir la cancel·lació del deute dels països empobrits.
Aquestes són algunes de les qüestions que plantegem a Interferències.
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Realitat i ficció s'entrecreuen
Tot i que fa dos anys que es va iniciar el projecte, el rodatge de la pel·lícula, iniciat el
16 de maig passat, va coincidir amb l’esclat del moviment 15M. La realitat de les
mobilitzacions als carrers i places espanyoles ens va portar a reescriure el final de
la pel·lícula, al qual vam incorporar l’energia i les propostes d’aquest inesperat i
esperançador moviment.
Cultura lliure i col·laborativa
Interferències neix amb vocació de projecte obert i compartit. Des de la seva concepció i
desenvolupament, gràcies a la participació i col·laboració de més de 150 professionals
del cinema, empreses del sector audiovisual, entitats socials i institucions
públiques que han aportat el seu granet de sorra de forma altruista i compromesa, fins
a la seva difusió i distribució sota llicència Creative Commons. Basada en la idea de
copyleft, l’objectiu és que la cultura i el coneixement siguin accessibles a tothom, tot
reconeixent els drets dels autors permetent-los decidir l'ús que es pot donar a la seva
obra. Interferències, està sota la CreativeCommons 3.0, amb la que tothom és lliure de
copiar, distribuir, comunicar públicament i transformar l’obra, sempre i quan compleixin
tres condicions: Reconeixement; Ús no comercial i Compartir sota la mateixa llicència.

Contacte premsa
Iolanda Fresnillo
+34.678296979
premsa@odg.cat
twitter.com/twitt_odg
www.odg.cat
Sonia Ros
+34.649641330
soniaros@quepo.org
twitter.com/quepo_org
www.quepo.org

Un projecte global d’educació per al desenvolupament
La pel·lícula és la punta de l’iceberg d’un projecte integral i 2.0 que inclou les
dimensions formativa i de denúncia, amb vocació de transformació social.
A www.interferencies.cc oferim material educatiu, per temes i capítols, suggeriments
didàctics, i propostes d’acció individuals i col·lectives. L’objectiu és que l’espectador
no es quedi en les reflexions de la pel·lícula, sinó que tingui la possibilitat d’aprofundir
i de participar en campanyes i alternatives per a cadascuna de les problemàtiques,
convertint-se en partícip del projecte. L’estrena a internet es farà per entregues, fent
públic el primer capítol el 18 de novembre, el mateix dia que l'estrena a cinemes.
Coincidint amb el període que el projecte estarà a la plataforma de crowdfunding,
Verkami, estrenarem un capítol per setmana. La pel·lícula sencera es podrà veure a
Internet a partir del 20 de desembre.

Projecció per a premsa
Dimarts, 15 de novembre. Convocatòria: 11:30h / Inici projecció: 12h
Cinemes Alexandra Rambla de Catalunya, 90. Barcelona
PREGUEM CONFIRMEU L’ASSISTÈNCIA a comunicacio@interferencies.cc

Material disponible per a premsa
A petició, podeu descarregar des d'una FTP imatges en HD i material audiovisual extra
(tràilers, escenes del film, entrevistes equip tècnic a rodatge, foto fixe i making off).
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Sinopsi de la pel·lícula
Cecilia, Anna, Maria i Rodrigo formen una jove companyia teatral, de recent èxit per la
seva descarada i transgressora posada en escena, i pel compromís social i polític dels
continguts que mostren. Preparen la seva propera estrena, una obra de denúncia
sobre com la societat de consum accepta allò inacceptable. Una societat que no
qüestiona un sistema polític i econòmic que imposa deutes i empobriment sobre els
més dèbils. Assajant, van prenent consciència de la dificultat d'abastar la complexa
i sagnant realitat que volen mostrar, entrant a poc a poc en una crisi d'identitat moral i
artística que els enfronta entre si. Les manifestacions del 15M a tot el país envairan
el procés creatiu de la companyia, suposant un punt d’inflexió sense retorn.

Ho hem fet possible
ODG som un centre de recerca activista que treballem per evidenciar i tractar de
revertir els mecanismes que perpetuen l’empobriment i els desequilibris Nord-Sud,
mostrant la complexitat i les responsabilitats que s’amaguen darrere de temes
com el deute extern o els impactes ambientals i socials de les inversions de les
empreses transnacionals espanyoles al Sud.
QUEPO som una entitat sense ànim de lucre que treballem l’audiovisual com a
eina d’informació, denúncia i sensibilització per conscienciar i fomentar l’acció.
Vídeo, documentals i pelis per sensibilitzar sobre la necessitat de participació
ciutadana i acció social.

