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Aquesta sèrie adolescent catalana
passa a Netflix!

(https://www.netflix.com
)
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Netflix (https://www.netflix.com) estrenarà aquest divendres arreu del món Les de l'hoquei,
(https://www.ccma.cat/tv3/les-de-lhoquei/) una sèrie sobre un grup de
joves jugadores d'hoquei patins i la seva entrenadora, que lluiten per evitar que el seu equip
femení desaparegui mentre s'enfronten a altres reptes fora de la pista. Aquesta ficció està
protagonitzada per noves cares i per actors consolidats com Nora Navas o Marc Clotet.
V?deo: 360760434
Després de l'èxit a TV3, on ha estat líder d'audiència, especialment entre el públic més jove, la
sèrie podrà ser vista ara pel públic de 200 territoris d'arreu del món. Com va passar amb apostes
anteriors de Netflix, com Merlí o Polseres vermelles, la ficció s'ha rodat originalment en català
i estarà disponible en versió doblada al castellà i a l'anglès.
Recentment guardonada al Festival de Vitòria amb el Premi CIMA a la igualtat, Les de l'hoquei ha
estat reconeguda com una producció innovadora pels seus plantejaments i amb una clara
vocació feminista. Concebuda, escrita i dirigida per dones, la sèrie aborda temàtiques
relacionades amb la família, les relacions, la identitat sexual, la immigració o l'adolescència, des
d'una perspectiva jove i de gènere.
Les de l'hoquei és una producció de Brutal Media per a Televisió de Catalunya, i consta de tretze
capítols d'una hora de durada cadascun. El projecte té el seu embrió en el projecte final de
carrera d'unes estudiants universitàries que han format part de l'equip de guió: Ona Anglada,
Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet.

El día 20 se estrena Les de l'hoquei en Netflix!!
No os la podéis perder! ? pic.twitter.com/td9V5ctTKh ( https://t.co/td9V5ctTKh)
? Mademoiselle. ?? (@wholdetty) September 17, 2019
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(https://twitter.com/wholdetty/status/1174078016600891392?ref_src=twsrc%5Etfw)
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