Els divendres de la Universitat

Desmuntant el 4F

El Estat contra les persones
Fa 2 anys que Patricia Heras es va suïcidar; juntament amb altres innocents se l'havia
acusat d'un delicte que no va cometre. Estava complint una condemna de 3 anys de
presó, ni tan sols va estar en el lloc dels fets
El 4F és un dels casos de corrupció judicial, policial i governamental més greu que ha
viscut la ciutat de Bcn en els últims anys

Pase de la pel·lícula: "4F ni oblit ni perdó"
Presentació: Ruth i Luciana
Sinopsi:Al juny de 2013, un grup de 800 persones ocupen
un cinema abandonat del centre Barcelona per projectar un
documental. Rebategen l'antic edifici en honor a una noia
que es va suïcidar dos anys abans: Cinema Patricia Heras.
Qui era Patricia? Per què es va treure la vida i què té a veure
Barcelona amb la seva mort? Això és exactament el que es
vol donar a conèixer: que tothom sàpiga la veritat sobre un
dels pitjors casos de corrupció policial a Barcelona, la ciutat
morta.

I debat

Dia: 8 de novembre de 2013
Lloc:Casal de barri Pou de la figuera (Sant Pere més baix, 70)
Hora: 19 h

Organitza: Universitat Indignada 15M
http://universitatindignada15m.wordpress.com/
universitatindignada.15m@gmail.com
@UniIndignada15M

►La Universitat Indignada 15M
és un projecte popular, col·lectiu, autogestionat i gratuït, que té com a objectiu fomentar la formació
crítica per poder transformar la societat..
La Universitat Indignada 15M arrela en l’anhel popular de recuperar el carrer no tant sols com un espai
de protesta i reivindicació, sinó també d’aprenentatge compartit. Neix des de la certesa de que la
formació i la presa de consciència són passos previs per qualsevol canvi social, i amb la voluntat de
debatre, dialogar i parlar de sobre les problemàtiques que ens afecten, construint una resposta des de la
base de la societat entre totes i tots: les persones.
Ens reunim els dimarts a les 18 h al Casal de barri Pou de la figuera

