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Jose Ignacio Pastor Pérez, com a President de l’Associació Ciutadania i Comunicació
(ACICOM), amb CIF G98216211, i Director del Festival Cinema Ciutadà Compromés,
Manifesta el nostre suport al projecte audiovisual «Urraca, caçador de rojos»
llargmetratge documental sobre la figura d’un agent franquista i de la Gestapo que es
va dedicar a la França ocupada de la II Guerra Mundial a capturar i lliurar a les autoritats
franquistes republicans exiliats espanyols i extorsionar jueus per no lliurar-los al règim
nazi d’Alemanya. Un projecte que compta amb la informació del seus nets horroritzats
amb l’actuació del seu iaio i en concret la seua neta Loreto Urraca Luque, autora del
llibre “Entre hienes” https://fb.watch/aFucOm79Kw/.
La recuperació de la nostra memòria històrica recent i la denúncia dels horrors del
feixisme i de les pràctiques policials repressores mitjançant els audiovisuals és un tema
de gran interés per a la qualitat democràtica. Els bons resultats obtinguts a més a més
per la col·laboració amb altres ens audiovisuals públics (en aquest cas CRTVE, IB3, TV3 i
CVMC) com va ser en el seu moment per exemple “La mort de Guillem” ens esperona
encara més a avalar aquest projecte que a més a més es desenvolupa en part en
localitzacions d’Alacant. A la vegada coneixem de prop la producció audiovisual de Mario
Pons, doncs han estat projectades per nosaltres diverses de les seues obres.
Esperem que prompte puga ser realitat aquest projecte audiovisual i que les institucions
valencianes, À Punt Mèdia i altres entitats cíviques i socials li donen suport.
Atentament
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