NOTA DE PREMSA
EL DOCUMENTAL ‘UTOPIA IOGURT’ SOBRE LA FAGEDA, CLOU EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA I DISCAPACITAT DE BARCELONA

...............................................................................................................................................................
Barcelona, 29 de novembre del 2021.- El documental ‘Utopia Iogurt’, dedicat a La Fageda,
clourà aquest dimarts el 9è Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona.
Impulsat des de l’associació Inclús, que dona nom al festival, el certamen té l’objectiu d’incidir
dins del sector audiovisual i sensibilitzar el públic en general sobre la diversitat i la inclusió.
El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, serà l’encarregat d’introduir la projecció d’aquest
treball, realitzat per la periodista amb arrels garrotxines Anna Thomson Teixidor i per David
Baksh, en el context de la gala de cloenda durant la qual es coneixeran els guanyadors de les
diferents categories dels projectes presentats a concurs. Enguany, el festival ha comptat amb 31
obres internacionals provinents de 14 països diferents.
Estrenada l’any 2018, aquesta coproducció de Massa d’Or Produccions i TV3 recull la història de
la lluita decidida del psicòleg i fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, per fer realitat la seva
visió radical de com cal tractar les persones amb discapacitat intel·lectual i persones que
pateixen un trastorn mental sever mitjançant la seva integració en un negoci d’èxit.
El film segueix durant més d’un any la vida de diverses persones que formen part de La Fageda
i acaba retratant com una feina amb sentit pot millorar la seva vida.
Durant aquesta tardor, ‘Utopia Iogurt’ ha participat en altres dos festivals de capçalera:
l’Evolution Film Festival, celebrat entre el 27 d’octubre i el 2 de novembre a Palma de Mallora, i
el Festival de Cinema de Girona, que es va desenvolupar entre el 9 i el 13 de novembre passats,
a la capital gironina.
A més, el proper 14 desembre, ‘Utopia Iogurt’ es podrà veure el pròxim 16 de desembre al Canal
33, dins el programa ‘El Documental’ que s’emetrà a partir de ¾ d’11 de la nit, com a prèvia de
La Marató que TV3 dedica enguany a la Salut Mental.
Sobre La Fageda
La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial, situat al cor del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (Girona). Ofereix un treball real i digne a persones en situació de vulnerabilitat a
través de diverses activitats productives (làctics, gelats i melmelades) i prestació de serveis com la
jardineria. L'organització, sense ànim de lucre, creada pel psicòleg Cristóbal Colón, complirà quaranta
anys l'any vinent.
www.fageda.com

comunicacio@fageda.com

