FUNDACIÓ UTOPIA

Impulsa la producció d’

EL CINTURÓN ROJO

QUÈ DEMANEM?

UN DOCUMENTAL sobre la lluita a la comarca del Baix Llobregat en
l’última etapa del franquisme, des de 1970 fins a l’arribada de les
primeres eleccions democràtiques, al juny de 1977.

Donació:
TIPUS 1 de 25 €
TIPUS 2 de 50 €
DONACIONS - MICROMECENATGE INSTITUCIONAL: 5 a 15 donants de 1.000 a 3.000 €

QUÈ OFERIM?

COL·LABORA
EN LA RECUPERACIÓ
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL BAIX LLOBREGAT

TIPUS 1:
									TIPUS 2:
1. Una invitació a la projecció première catifa vermella del documental. 		
1. Dues invitacions a la projecció première catifa vermella del documental.
2. Aparèixer a la foto col·lectiva dels quals han participat en la donació. 		
2. Aparèixer a la foto col·lectiva dels quals han participat en la donació.
3. Aparició en els crèdits del documental.						
3. Un DVD o PenDrive del documental.		
4. Carta personalitzada d’agraïment.							
4. Aparició en els crèdits del documental.
5. Rebut de la teva aportació per a desgravació fiscal.				
5. Carta personalitzada d’agraïment.
											
6- Rebut de la teva aportació per a desgravació fiscal.

QUANTES DONACIONS NECESSITEM?

Un mínim de 100 donacions Tipus 1 i 250 Tipus 2.
SI ALGUNA VEGADA VAS FER ALGUNA D’AQUESTES COSES: Et vas aixecar a les 5 del matí per llençar octavetes, vas anar a la cita del Bar Descanso i no van
arribar les octavetes, vas participar en alguna reunió clandestina, vas participar en alguna manifestació il·legal, vas participar d’alguna manera en les vagues
generals de l’ELSA, la FORSA o de la Comarca, si simpatitzes amb els que van lluitar contra el franquisme i per a la democràcia, si creus que aquelles lluites van
valer la pena, si vas reivindicar llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia, si creus que encara les coses no han canviat prou i cal seguir lluitant, si vas reclamar la
canalització del riu Llobregat i la recuperació de Can Mercader com a parc públic, si vas formar part del Centre Social Almeda, el Casino Cultural de Sant Ildefons,
el Patronat, l’Orfeó Catalònia o altres entitats compromeses contra el franquisme, si encara et queda esperança, si Juan García Nieto va ser un referent per a tu,
si creus que la memòria històrica de les lluites antifranquista no han d’oblidar-se, si has aguantat llegint fins aquí ... vés directament a Caixabanc o connecta’t a
Internet i ajuda a fer possible aquest documental.

DONACIONS A FUNDACIÓ UTOPIA:
CAIXABANK: ES32-2100-3071-7522-0037-5270
Concepte: CINTURÓN ROJO
Indica el teu Nom complet, DNI, telèfon o E-mail
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