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Projecció en exclusiva del curt documental 

‘Al Aman: Barcelona-Beirut’ 
 

· El dimecres 25 d’octubre tindrà lloc als Cinemes Texas de Barcelona una projecció 

en exclusiva d’Al Aman: Barcelona-Beirut, documental realitzat per Fractal 7 en 

col·laboració amb l’Associació Catalana per la Pau 

 

· La sessió anirà acompanyada d’un col·loqui posterior amb una part de l’equip i 

experts per tractar sobre el tema de l’acollida. 

 

 

 

“La Najwa i la Meera no es coneixen. Una viu a Beirut; l’altra, a Barcelona. Una vol ser directora 

de cinema; l’altra, metgessa. Així doncs, què tenen en comú? Són dues joves de 17 anys que van 

fugir de Síria per escapar de la guerra i ara han de trobar el seu lloc a una societat que no 

sempre les fa sentir ben rebudes. A ambdós costats del Mediterrani, encaren les diferents peces 

de la seva identitat -dones, refugiades, adolescents…- amb orgull”. 

 

A través d’aquest argument, ‘Al Aman: Barcelona-Beirut’ elabora un retrat de les dues 

protagonistes i traça paral·lelismes entre les seves vides. El projecte, en desenvolupament 

durant dos anys, va rodar-se al Líban durant el mes de febrer d’aquest any i a Catalunya 

d’abril a juliol. 

 

La primera projecció en exclusiva es realitzarà dimecres 25 d’octubre a les 22 hores, 

als Cinemes Texas (Bailèn 205, Barcelona).  
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Seguidament, es realitzarà un col·loqui amb la directora (Dania Saliba Rodríguez), un dels 

productors i director de fotografia (Marc Guanyabens Pous), una de les protagonistes 

(Meera Zaroor) i diversos experts. Debatran sobre el documental i sobre com la ciutadania 

pot millorar el seu paper en l’acollida de persones refugiades. 

 

La projecció del documental serà en versió original subtitulada en català. 

 

El film ha estat produït per la productora audiovisual Fractal 7 en col·laboració amb 

l’Associació Catalana per la Pau i compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i l’Associació Catalunya-Líban. 

 

Visualitza el tràiler 

 

Sobre Fractal 7 

 

És una productora audiovisual independent de Barcelona basada en la creació i producció 

de documentals amb perspectiva social. Nascuda a principis del 2015 com a projecte de 

tres estudiants de Comunicació Audiovisual, actualment desenvolupa produccions pròpies 

i per a clients en l'àmbit del documental, la ficció i els vídeos corporatius.  

 

Algunes de les seves produccions prèvies són els curtmetratges Puño y Metal i L de Libertad 

i el llargmetratge Classe Valenta, tots ells premiats en diversos festivals internacionals. 

 

Sobre l’Associació Catalana per la Pau 

 

És una organització compromesa des de 1990 en la transformació de les condicions de 

vida de les poblacions més desfavorides i en l'assoliment d'estructures socials més justes, 

la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l'eradicació de la pobresa. 
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