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CICLE DE CINEMA SOBRE DEFENSA DEL TERRITORI

“Aturem la ZAL, Recuperem la Punta”
febrer i març 2018

Aquest cicle es planteja des del marc de l’actual campanya promoguda per 
la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL del Port a la Punta, de la qual 
formen part més de 40 col·lectius i associacions del territori valencià, i que 
insta la paralització d’aquest pla urbanístic que ha tornat a revisar-se per a 
executar-se, després de les expropiacions i d’anys d’abandonament, amb 
diverses sentències que el declaraven nul, i que acabarà per soterrar sota 
l’asfalt aquesta zona. Es vol aturar aquest pla i repensar col·lectivament el 
seu futur, inevitablement verd i viu, de connexió amb l’antic llit del riu Túria 
i el parc natural de l’Albufera. 

D'aquesta manera pretenem:

_ Generar una eina per a visibilitzar altres conflictes territorials en diferents 
parts del món i així establir referents de lluites i resistències.
_ Reflexionar col·lectivament sobre el model territorial desenvolupista 
hegemònic actual i analitzar les sues causes i consequències.
_ Posar al centre les veus, vides i històries de les persones que hi ha darrere 
de cada decisió urbanística com a part de la nostra memòria col·lectiva.
_ Difondre diferents projectes alternatius que proposen una altra manera 
d’entendre el model territorial i el seu “desenvolupament”, des d’una 
perspectiva de necessitats reals i de respecte amb l’entorn i els éssers que 
hi vivim.

El cicle està compost de tres blocs:

1   LLUITES I RESISTÈNCIES TERRITORIALS REFERENTS. 
 Es projectarà al Centre Octubre
2  LLUITES I TERRITORI DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE. 
 Es projectarà al Col·legi Major Rector Peset
3  LA VALÈNCIA SUD: EL PORT, EL PLA SUD I L’ALBUFERA. 
 Es projectarà a la Filmoteca
 
Per a cadascun dels blocs es proposa, al final, una taula redona 
d'experiències amb la finalitat de debatre i pensar de manera directa les 
temàtiques abordades en les diferents projeccions.

Més informació a www.recuperemlapunta.info 
  i facebook: @recuperemlapunta

*



BLOC 1

LLUITES i RESISTÈNCIES 
TERRITORIALS REFERENTS

Lloc de projecció:         OCCC_Centre Octubre
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Sinopsi: Dos germans que van passar la seua joventut en l'antic Riaño ens 
traslladen a aquells duros i difícils anys. Temps en els quals es van veure 
obligats a abandonar les seues llars i un meravellós paratge que acabarà 
per ser destruït per les aigües que fins avui l’inunden. Mi valle ens 
trasllada a tots aqueixos inoblidables records d'una delicada i emotiva 
formacomptant amb testimonis, imatges del moment i de l'actual estat de 
la zona.

1   Mi Valle 
dimarts 6 febrer, 
18,30 h

España, 73’
Directors: Mario Santos i Lores Espinosa

——

2 Fermarci è impossibile
dimarts 13 febrer, 
19 h

Itàlia 2013, 80’
Directora: centro sociale Askatasuna e del Comitato di lotta popolare 

——

Sinopsi: Documental sobre la lluita en Val di Susa, Itàlia, en contra de 
la línia d’Alta Velocitat Torí - Lió. Una lluita que va començar en els anys 
90 i que continua. És i segueix sent un moviment caracteritzat per ser 
un exemple de democràcia participativa, horitzontal, transversal; un 
moviment en el qual estan implicats tots els pobles de la vall amb els seus 
representants municipals, tota la població -joves, majors, dones, homes...- 
en contra d’un projecte (una més de les grans obres europees) que 
destruiria la vall, l’hàbitat, el medi ambient.
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BLOC 1

LLUITES i RESISTÈNCIES 
TERRITORIALS REFERENTS

Lloc de projecció:         OCCC_Centre Octubre

3 Tous au Larzac! 
dimarts 20 febrer, 
19 h

França, 2011, 118’
Directors: Christian Rouaud, Clémence Latour

——

Sinopsi: Un dia d’octubre de 1971, Michel Debré, ministre de la Defensa, 
pren sense concertació prèvia la decisió d’ampliar el camp militar del 
Larzac, de 3.000 a 14.000 hectàrees. Des de la seua oficina a París, 
declara: «Vam escollir el Larzac, és un país desheretat», provocant així una 
onada unànime de protestes a Avairon. És el començament d’una increïble 
lluita que durarà deu anys, fins a les eleccions presidencials de maig de 
1981.

4 Les Pieds sur Terre 
dimarts 27 febrer, 
19 h

França 2017, 82’
Directors: Batiste Combret, Bertrand Hagenmüller

——

Sinopsi: Lluny de les representacions habituals de la ZAD de Notre Dame 
des Landes, (Zona A Defensar), aquesta pel·lícula proposa una immersió 
en el projecte que avui ocupa els territoris expropiats i que amb el pas dels 
anys es va convertir en símbol de la lluita contra l’aeroport i el seu món.

Carrer Sant Ferran, 12,  46001 València



BLOC 1

LLUITES i RESISTÈNCIES 
TERRITORIALS REFERENTS

Lloc de projecció:         OCCC_Centre Octubre

5 Natzaret, 40 any de lluita + taula redona
dimarts 6 març, (per confirmar)

18,30 h

València Sense estrenar,
La Cosecha produccions i la Repartidora

——

Sinopsi: Sota el lema ‘Recuperem la ciutat, per un barri sense fronteres 
(1976-2016)’, l’Associació Veïnal de Natzaret ha impulsat un documental, 
realitzat per la Cosecha Producció Audiovisual i La Repartidora, amb 
l’objectiu de mostrar als ciutadans els 40 anys de lluita i solidaritat que 
representen a aquest barri valencià.
I és que tal com comentava Mayte Biosca, membre de l’associació 
veïnal, ‘els veïns de Natzaret hem hagut de lluitar per aconseguir moltes 
millores tant per al barri, com per a la qualitat de vida dels veïns. Vam 
perdre l’horta i la platja, hem hagut de reivindicar el clavegueram i 
l’enllumenat dels carrers. Natzaret ha sigut un dels barris més abandonats 
de la ciutat. Durant tots aquests anys, treballant junts hem après que 
les coses s’aconsegueixen, i açò és el que volem transmetre amb aquest 
documental’.

Carrer Sant Ferran, 12,  46001 València
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Lloc de projecció:         Col·legi Major Rector Peset

BLOC 2

LLUITES I TERRITORI DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, 46001 Valencia



BLOC 2

LLUITES I TERRITORI DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1 Hija de la laguna
dimecres 14 febrer, 
19 h

Perú, 2015, 87’
Director: Ernesto Cabellos

——

Sinopsi: Nélida, una dona en els Andes que parla amb els esperits de 
l’aigua, empra les seues facultats per a enfrontar-se a una minera que 
amenaça amb destruir la llacuna que ella considera la seua mare. Just sota 
les llacunes de Nélida, jau un ric dipòsit d’or que enfronta als camperols 
que temen quedar-se sense aigua amb la minera d’or més gran de Sud-
amèrica.

2 Y lo poco que nos queda
dimecres 21 febrer, 
19 h

Guatemala, 89’
Directores: Ana G. Aupi i Raquel Rei

——

Sinopsi: Y lo poco que nos queda és un documental sobre la Resistència a 
una empresa hidroelèctrica espanyola per part de les comunitats indígenes 
en Santa Cruz Barillas, Guatemala. El focus se situa en les esposes dels 
presos polítics que també es reivindiquen com a preses polítiques com a 
part d’un càstig que l’Estat i les empreses transnacionals imposen per ser 
defensores i defensors del territori ancestral. Aquest documental tracta de 
rescatar les veus de la resistència i especialment de les dones que pateixen 
la repressió d’aquest nou model de penetració transnacional que s’està 
imposant a Guatemala.

Lloc de projecció:   Col·legi Major Rector Peset Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, 46001 Valencia
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LLUITES I TERRITORI DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Lloc de projecció:   Col·legi Major Rector Peset

3 Entre el dia i la nit no hi ha paret
dimecres 28 febrer, 
19 h

Espanya, 2017, 60’
Directores: Les Espigolaores

——

Sinopsi: Entre el dia i la nit no hi ha paret és un documental sobre 
dones que viuen o han viscut en Campanar, en la Partida de Dalt o en 
la desapareguda Partida del Pouet. Vertebra, d’alguna forma, els eixos 
memòria, territori, sabers rurals i economia feminista, en un intent de 
recuperar les pràctiques socials que fan que la vida continue.

4 A Tornallom + taula redona
dimecres 7 març, 
19 h

Espanya, 2005, 48’
Directors: Enric Peris i Miguel Castro

——

Sinopsi: Anar a tornallom és quan els llauradors s’ajunten per a fer feines 
en comú, hui al camp d’un, demà al de l’altre i així successivament. A 
tornallom és el nom d’un documental que narra la lluita que a La Punta van 
mamprendre en comú joves vinguts de la ciutat i els veïns de tota la vida, 
per la defensa de l’horta de València.

Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, 46001 Valencia
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LA VALÈNCIA SUD: EL PORT,
EL PLA SUD I L’ALBUFERA

Lloc de projecció:         Filmoteca
Plaça de l'Ajuntament, 17, 46002 València



BLOC 3

LA VALÈNCIA SUD: EL PORT,
EL PLA SUD I L’ALBUFERA

Lloc de projecció:         Filmoteca

1 14 d’octubre del 1957: 
el dia en què parlaren les pedres (part 1)
+ taula redona  
dimecres 21 març
20 h

Espanya, 2008,  55’
InfoTelevisió

——

Sinopsi: Doble documental de 55 i 28 minuts que explica la inundació 
que va patir ara fa 50 anys València i els pobles de l’Horta a causa del 
desbordament del riu Túria i dels barrancs de Carraixet i de Xiva. Un 
recorregut pels fets i per les gran conseqüències polítiques, econòmiques 
i urbanístiques que tingué la riuà amb els testimonis dels experts, dels 
protagonistes i dels damnificats.

Plaça de l'Ajuntament, 17, 46002 València



Sinopsi Biotopo: L’Albufera: un parc natural de gran valor ecològic que 
agonitza lentament a causa de la construcció massiva de residències 
turístiques en la devesa del Saler i les platges del Perellonet i el Perelló i 
als vessaments contaminants, que comporten un greu risc d’extinció per a 
l’anguila, la llisa i la gambeta.

Sinopsi “Per 14 d’octubre del 1957, el dia en que parlaren les pedres”: Doble 
documental de 55 i 28 minuts que explica la inundació que va patir ara fa 
50 anys València i els pobles de l’Horta a causa del desbordament del riu 
Túria i dels barrancs de Carraixet i de Xiva. Un recorregut pels fets i per les 
gran conseqüències polítiques, econòmiques i urbanístiques que tingué la 
riuà amb els testimonis dels experts, dels protagonistes i dels damnificats.

*

*

2 Biotopo / 14 d’octubre del 1957, el dia en 
que parlaren les pedres (part 1 + part 2)
dimarts 27 març 
18 h

Espanya, 1973, 29’/ 23’
Director:  Carles Mira  /  Sergi Tarín i Vicent Peris + 
            Daniel Martín i Esther Albert

——
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BLOC 3

LA VALÈNCIA SUD: EL PORT,
EL PLA SUD I L’ALBUFERA

Lloc de projecció:         Filmoteca

3 Freightened. 
El preu real del transport marítim
dimecres 28 març        dijous 29 març
18 h             20 h

Espanya/Francia, 2016, 90’
Director: Denis Delestrac 

——

Sinopsi: El 90% dels productes que consumim a Occident es fabriquen 
a l’estranger i ens arriben per vaixell. La indústria del transport marítim 
és la peça clau en l’economia mundial i constitueix la base del nostre 
model de civilització moderna; sense ella, seria impossible complir amb 
les creixents demandes de les nostres societats. No obstant això, el 
funcionament i les normes d’aquest negoci segueixen sent en gran mesura 
desconegudes per a molts, malgrat que els costos ocults que se’n deriven 
ens afectin a tots. A causa de la seva grandària, els vaixells de càrrega 
ja no caben als ports tradicionals de les ciutats i s’han traslladat fora de 
la vista del públic, darrere de barreres i punts de control. La pel·lícula 
respon a preguntes com: Qui mou els fils d’aquest negoci de milers de 
milions de dòlars? En quina mesura controla aquesta indústria els nostres 
responsables polítics? Com afecta aquesta indústria el medi ambient per 
sobre i sota dels nivells del mar? I com és la vida pels mariners moderns? 
Portant-nos en un viatge a través de mars i oceans, FREIGHTENED 
revela en una investigació audaç totes les cares del transport marítim a 
nivell mundial i para atenció en les conseqüències d’una indústria del tot 
desconeguda.

Plaça de l'Ajuntament, 17, 46002 València
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Col·labora:

Octubre CCC
Col·legi Major Rector Peset
Filmoteca
Enginyers Sense Fronteres València
Per l’Horta
Perifèries
Entrepobles i Guarango producciones
Intersindical Valenciana

Organitza:
Horta és Futur NO a la ZAL

NO A LA ZAL


