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Un documental de màxima actualitat sobre Google 
arriba a les nostres pantalles

Dimarts 18 de juny a les 21.50 h al programa Sense Ficció de TV3

GOOGLE I EL CERVELL MUNDIAL, un documental sobre Google i el futur 
d’Internet arriba a les nostres pantalles en un moment de màxima actualitat a 
causa de les últimes revelacions sobre el ciberespionatge i el control a Internet 
que faciliten les grans empreses com ara Google.

El documental, realitzat en coproducció amb TV3, estrenat mundialment a 
Sundance, en competició a DocsBarcelona i fins ara, a més de 20 festivals 
internacionals, s’estrenarà per primer cop a la televisió catalana el proper 
dimarts 18 de juny a les 21.50 h al programa Sense Ficció de TV3.  

GOOGLE I EL CERVELL MUNDIAL parla de la història del projecte més ambiciós 
mai plantejat a Internet: el pla mestre de Google d’escanejar milions de llibres, i 
la gent que intenta parar-ho. Google afirma que està construint una biblioteca 
gegant per a tota la humanitat, però alguns diuen que també tenen altres 
intencions ocultes. Una pel·lícula sobre els somnis, els dilemes i els perills 
d’Internet, que parla sobre els temes de privacitat de dades i privacitat de 
descàrrega, els drets d’autor i el dret a la llibertat i a la vigilància. 

Dimarts 18 de juny a les 21.50 h al programa Sense Ficció de TV3

Per més informació visiteu el web i descarregueu el Press Kit:
http://www.worldbrainthefilm.com/ca
Telèfon: 932004777

Tràiler: http://www.youtube.com/watch?v=8tKM4PgGroM
Web:  www.googleandtheworldbrain.com
Segueix-nos a Facebook: www.facebook.com/googleandtheworldbrain
Segueix-nos a Twitter: https://twitter.com/worldbrainfilm
Sense Ficció/TV3: http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=50669

GOOGLE I EL CERVELL MUNDIAL és una producció de POLAR STAR FILMS i 
BLTV en coproducció amb ZDF/ARTE, BBC, TVE, TVC, amb el recolzament de 
MEDIA Desenvolupament i Distribució i EURODOC 2010, i amb la col·laboració 
de LICHTPUNT, SVT, NRK, DR2, VPRO, Knowledge Network i ERT. 
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