ACTIVITAT DE VIDEOFORUM ADREÇADA
ALS ALUMNES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

CIUTAT VELLA C.B.
Un documental sobre la multiculturalitat,
l’adolescència i la integració a través de l’esport
Una producció d’Animals Films
en co-producció amb Televisió de Catalunya
Dirigit per Albert Folk
Durada: 55’

Més informació i contacte: formacio@albertfolk.com // 635 101 509

Sinpopsi curta
“Ciutat Vella C.B.” segueix una lliga de l’equip sub-21 d’un petit
club de bàsquet de les Rambles, en el que un grup de joves
d’origens diversos conviuen sota l’atenta mirada del seu
entrenador, el Carlos. Mentre la lliga avança, els joves busquen el
seu lloc al món.

Sinopsi llarga
“Ciutat Vella C.B.” segueix una lliga de l’equip sub-21 d’un petit
club de bàsquet de les Rambles on hi conviuen un grup de joves
d’origens diversos. El Pabú, dominicà, busca feina per ajudar la
seva família. L'Hilario, fill de filipins, ha començat a estudiar a la
Universitat, però no està segur d'encaixar-hi. El Gerard, català i
fanàtic de l'esport, ha d'aprovar el curs si vol que els seus pares el
deixin seguir jugant a bàsquet. I el Miguel Ángel, alumne brillant a
Santo Domingo, espera uns papers que mai arriben per poder
seguir estudiant a Barcelona.
Tots ells passaràn un any junts, sota l'atenta mirada del Carlos, un
entrenador que a vegades s'implicarà més del que exigeix el seu
càrrec.

El videoforum
El videoforum és una activitat conduida per Albert Folk, director del documental, orientada
a centrar l’atenció dels alumnes en el contingut del documental i a generar debat i reflexió
al voltant del mateix.
Estructura
Presentació
Es realitza una presentació en la que s’explica una breu sinopsi del documental, per introduir als
alumnes en el que veuran.
Es presenta als 4 protagonistes del documental (el Pabú, el Gerard, l’Hilario i el Miguel Àngel) i se’ls
dóna la informació més rellevant sobre cadascú d’ells
S’introdueixen que, després de veure el documental, se’ls demanarà:
-Amb quin d’aquests nois es troben més identificats?
-Coneixen persones properes que visquin realitats similars?
-Com definirien, amb una paraula…
.l’ambient de l’equip?
.la relació entre ells?
.l’actitud de l’entrenador?
Visionat
Es du a terme el visionat de diferents seqüències del documental
Reflexió i debat
Es planteja als alumnes una sèrie de preguntes per esperonar la reflexió i el debat en torn al que han
vist al documental.
-Quina reacció respecte a la seva pròpia vida els ha sorprès més, tenint en compte la situació
personal de cadascú?
-Com creuen que influeix el barri on juguen?
-Com creuen que influeixen les situacions personals de cada personatge en les seves vides?
-Quina influència tenen en ells les famílies? I l’entrenador?
-Quins valors els aporta jugar en aquest equip?
-Com es veuen ells d’aquí 10 anys?

Valors que es treballen
-L’acceptació de la diferència
-El fet de sentir-se diferent
-L’esport com a element de cohesió
-Les diferències d’oportunitats
-La importància de l’entorn
-Els condicionaments imposats per un mateix
-El valor de l’amistat i de tenir un projecte comú
Durada de l’activitat: 40-45’

Personatges
Pabú (18 anys): El seu nom real
és Joselvi, però tots a l’equip li diuen
Pabú. Nascut a Santo Domingo, va
venir a Espanya ara fa 5 anys, tot i que
ja hi havia passat una temporada l’any
2000. Viu amb la seva mare i dos
germans, amb els que té una relació
molt estreta (així com amb els seus dos
germans per part de pare, que no viuen
amb ells). Fa uns 3 anys que forma part
del Ciutat Vella, on està molt implicat: entrena, arbitra partits, juga... Aquest estiu
ha fet un curs de fuster d’alumini i la seva intenció de cara a l’any que ve és
buscar feina en aquest camp

Gerard (18 anys): Fascinat per l’esport des
de petit, abans havia fet natació, waterpolo i
voleibol. Ara fa 3 anys que juga a bàsquet,
esport que l’ha captivat. Quan va arribar al Ciutat
Vella era l’únic blanc de l’equip, cosa que el va
sobtar. No li agrada gens estudiar i el seu repte
de cara a l’any que ve és aprovar el 2n de
Batxillerat (que estudia a l’escola Lestonnac) per
poder fer INEFC. A més, els seus pares li han dit
que, o aprova l’institut o es queda sense poder
fer esport.

Miguel Ángel (19 anys):
Va néixer a Santo Domingo on
era un alumne brillant, a punt
d’entrar a la Universitat. Fa dos
anys va venir a Espanya,
acompanyant a la seva mare
(amb qui té una relació molt
especial) i els seus germans
petits. Des de llavors, no ha
estudiat (necessita convalidar
els estudis) ni treballat (no té
permís de treball), però és
responsable i ajuda a casa en el que pot, amb petites feinetes o fent-se càrrec
dels seus germans. Tant el Carlos com el Willy faran el possible per que no
malaguanyi el seu talent i convalidi els papers per estudiar a la Universitat.

Hilario (19 anys): Tot i el
seu aspecte, l’Hilario va néixer
a
Barcelona
i
parla
perfectament català i castellà.
Els seus pares eren de filipines.
Del seu pare fa 4 anys que no
en sap res, perquè va marxar
de
casa
després
d’una
discussió familiar. Viu amb la
seva mare (amb qui comparteix
l’habitació, separada només
per una cortina) i una germana.
Aquest any començarà a estudiar Filologia Clàssica a la universitat, però no té
molt clar què vol fer a la vida. El Willy mirarà de convence’l per que es faci àrbitre
i així guanyi alguns diners mentre estudia. No surt mai per les nits, perquè la
seva mare no el deixa, però va sovint a jugar a bàsquet a la pista del Parc de la
Ciutadella.

Carlos: És l’entrenador de l’equip.
Professor a la UPC i doctor en
Telecomunicacions i Diplomat en Ciències
Polítques, l’afició pel bàsquet li ve de la
seva experiència com a jugador en la seva
joventut. La seva intenció és treballar amb
l’equip tant en la vessant esportiva com en
la vessant humana. Acostuma a ser dur,
però comprensiu, amb els seus jugadors i
treballa molt l’equip a través de reunions,
qüestionaris, etc.

Willy: És el coordinador del club i s’encarrega de gestionar tots els
aspectes esportius del C.B. Ciutat Vella. Està fart de conceptes com
“multiculturalitat” o “atenció a la diversitat” perquè creu que això només
accentua la diferència. Per ell tots són jugadors de bàsquet i els tracta com a
tals. Tot i això tendeix a implicar-se en els problemes personals dels jugadors
del club sempre que creu que pot ser d’utilitat i mirarà de convèncer alguns
d’ells per que s’impliquin en altres activitats (com arbitrar...), que els puguin
aportar més coses que no només jugar.

Imatges

FITXA TÈCNICA
Característiques tècniques
Duració: 55’ 13”
Format de vídeo: Betacam digital
Standard de vídeo: PAL 16:9
Idiomes parlats: castellà i català
Subtítols disponibles: castellà i anglès

Crèdits

Direcció: Albert Folk
Guió: Albert Folk i Adri de la Cruz
Producció executiva (Animals Films): Abel Folk i Joan Riedweg
Producció delegada (Animals Films): Jordi Folk i Albert Folk
Producció executiva TVC: Jordi Ambròs
Producció delegada TVC: Rosa Bosch
Muntatge: Adri de la Cruz
Disseny de so: Jordi Ribas
Música original: Banda Ancha
Drets musicals cedits per: Nunca piso freno, SL
Amb la intervenció de: Carlos Macián, Joselvis “Pabú” Medina, Hilario
Ramos, Miguel Ángel García i Gerard Moreno

Producció i copyright
PRODUCCIÓ: Animals Films, SL en co-producció amb Televisió de
Catalunya, SA
AMB EL SUPORT DE: Institut Català de les Indústries Culturals, Federació
Catalana de Basquetbol (FCBQ), Ajuntament de Barcelona – Ciutat Vella,
Ajuntament de Barcelona – Institut d’Educació
PROPIETARI DEL COPYRIGHT: ANIMALS FILMS, SL – TELEVISIÓ DE
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Dades de contacte

Director del documental i responsable del taller:
ALBERT FOLK
tel. 635 101 509
email: formacio@albertfolk.com
web: www.albertfolk.com

Podeu trobar el trailer del documental a
http://www.albertfolk.com/cat/index.php?/docs/ciutat-vella/

Per un visionat complet, per demanar més informació o per contractar
una activitat de videoforum, no dubteu en posar-vos en contacte amb
nosaltres.

