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Dimarts 17 de desembre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Associació ECCIT presenta:

Corredors de fons
Isabel Fernández (Espanya, 2012). 68 minuts

Quan eren petits, l'Ahmed, el 
Mamadou i el Lukman van 
començar una carrera per canviar 
el seu destí. Sols, van recórrer 
milers de quilòmetres de manera 
il·legal fins a Barcelona. Ja han 
complert divuit anys, i queden 
fora del sistema de protecció de 
menors. Ara lluiten contra rellotge 
per aconseguir el permís de 
treball que necessiten per 
poder-se quedar.  Sols, en un lloc 
estrany, han de demostrar que 
poden fer-se càrrec de la seva 
existència com si fossin adults. La 
seva força de resistència serà 

clau per aconseguir arribar a la línia d’arribada.

Menors i fronteres

Enguany, el Cicle de Cinema i Solidaritat ens convida a 
reflexionar, sota el títol “Menors i fronteres”, sobre com 
interactuen aquestes dues realitats. Els conflictes bèl·lics, 
els camps de persones refugiades, l’entrada a Europa de 
migrants i menors no acompanyats/ades, la desprotecció 
d’aquestes persones menors en la societat d’acollida... 
Experiències vitals plenes de dolor, prejudicis i injustícies, 
però en les quals també s’entrellacen amistat, solidaritat i 
comprensió.

Des del mes d’octubre del 2019 fins al juny del 2020, us 
proposem una pel·lícula mensual en una sessió en què 
diverses entitats gironines implicades en aquests temes 
ens exposaran la seva perspectiva i ens convidaran a fer 
una reflexió conjunta sobre aquestes realitats.

Menors i
fronteres

Dimarts 28 de gener
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure 

Oxfam Intermón Girona presenta:

Salida de emergencia
Juan Zarza (Espanya, 2019). 100 minuts

Mostra diferents iniciatives altruis-
tes sorgides des de la ciutadania 
per donar suport a les persones 
refugiades i migrants que es troben 
atrapats a les fronteres europees. 
Activistes i professionals de dife-
rents sectors tracten d’oferir la soli-
daritat que les polítiques migra-

tòries europees han negat als que arriben als nostres països fugint de 
la mort. En aquesta pel·lícula es donen cita diversos testimonis gravats 
sobre el terreny que relaten el terrible drama a què assistim i tracten 
de buscar solucions des del punt de vista teòric i pràctic.

Dimarts 26 de novembre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Justícia i Pau presenta:

14 kilómetros
Gerardo Olivares (Espanya, 2007). 95 minuts

Catorze quilòmetres és la distància 
que separa Àfrica d'Europa per 
l'estret de Gibraltar. A l'Àfrica hi ha 
milions de persones, l'únic objectiu 
de les quals és entrar a Europa 
perquè la fam no entén de fronteres 
ni de barreres. Aquest llargmetratge 
vol aportar una mica de llum a les 
ombres de la immigració. Buba 
Kanou, Violeta Sunny Sunny i 
Mukela Kanou emprenen un llarg i 
perillós viatge cap a Europa a través 
de Mali, el Níger, Algèria i el Marroc 
i mostren certs aspectes no gaire 
coneguts de la realitat africana.

CINEMA I 
SOLIDARITAT

D’octubre de 2019 a juny de 2020

Dimarts 22 d’octubre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

ONG Dagua i Asocolgi presenten:

Los colores de la montaña
Carlos César Arbeláez (Colòmbia, 2010). 88 minuts

Manuel, un nen de nou anys, que 
juga a futbol cada dia al camp amb 
una pilota vella, somia  arribar a ser 
un gran porter. La seva alegria és 
enorme quan Ernesto, el seu pare, 
li regala una pilota nova; però, 
malauradament, un accident 
inesperat fa que la pilota caigui en 
un camp minat. Malgrat el perill que 
suposa, Manuel, que no està 
disposat a renunciar a la seva pilota, 
convenç els seus dos millors amics, 
Julián i Poca Luz, perquè l'ajudin a 
recuperar-la. Enmig de les 
aventures i els jocs infantils, els 
signes d'un conflicte armat 
comencen a pertorbar la vida dels 
habitants del prat.



Dimarts 31 de març 
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure#SCI  

SCI (Servei Civil Internacional) Catalunya presenta:

Hayati (mi vida)
Sofi Escudé, Liliana Torres (Espanya, 2018). 83 minuts

El 2015, en la seva fugida de Síria, 
Ossamah i el seu fill petit van ser 
víctimes d'una traveta a la frontera 
hongaresa per part d'una reportera. 
La imatge va esdevenir viral, 
convertint-se en una de les icones 
més vergonyoses del conflicte. 
Paradoxalment, això li va permetre 
arribar a Madrid. La resta de la 
família està estancada a Turquia. 
El seu exemple ens permet reflexio-
nar sobre la supervivència de les 
famílies sirianes atrapades a 
Turquia. Què se’n va fer dels  seus 
somnis? Hayati (la meva vida) és 
la història d'Ossamah, però també 

de Moatassam, Youssef i Muhannad, tres prometedors futbolistes 
sirians a qui la guerra  va arrabassar el futur.

Dimarts 16 de juny
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincia de 
Girona (ASCHPG) presenta: 

Icebox
Daniel Sawka (Estats Units, 2018). 86 minuts

L’Òscar és un nen hondureny de 
dotze anys que es veu obligat a 
abandonar la seva llar i a cercar 
asil als Estats Units, on acaba  
atrapat en el sistema d’immigra-
ció nord-americana.

D
L 

G
i 1

38
4-

20
19

www.girona.cat/solidaritat

Dimarts 28 d’abril
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Plataforma Girona Acull presenta:

Las tortugas también vuelan
Bahman Ghobadi (Irán i Iraq, 2004). 95 minuts 

Els habitants d'un camp de refugiats 
del Kurdistan iraquià busquen 
desesperadament una antena para-
bòlica per poder estar informats de 
l'imminent atac americà contra 
l'Iraq. Els nens del campament, 
liderats per un noi a qui  anomenen 
Satèl·lit, es dediquen a la recollida 
i venda de mines antipersona. Nous 
refugiats arriben al lloc: un jove 
mutilat, la seva germana i un nen 
petit. Satèl·lit quedarà enamorat de 
la trista bellesa de la jove.

Dimarts 26 de maig
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Enginyeria Sense Fronteres presenta:

La jaula de oro
Diego Quemada-Díez (Mèxic, 2013). 110 minuts

Explica la història de dos adoles-
cents que surten del seu poble i als 
quals aviat es suma un noi indígena. 
Junts viuran la terrible experiència 
que pateixen milions de persones 
obligades per les circumstàncies a 
emprendre un viatge ple de perills i 
amb un final incert. En el camí 
afloren l'amistat, la solidaritat, la por, 
la injustícia, el dolor.

Ho organitza:

Hi participen:

Dimarts 25 de febrer
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Nousol presenta:

18 + 1 
Agència Talaia (Catalunya, 2019). 90 minuts

Rere l’estigma i amb una muntanya 
de traves burocràtiques, desenes 
de joves extutelats afronten una 
nova vida que no sempre és fàcil. 
Malgrat tot, és hora que ells matei-
xos expliquin les seves històries. 
Escoltar i comprendre serà la 
primera passa per trencar tabús i 
teixir xarxes d’acollides reals contra 
el racisme.


