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Emergència 
climàtica, una 
advertència global
Enguany, el Cicle de Cinema i Solidaritat ens convida a reflexionar, 
sota el títol “Emergència climàtica, una advertència global” sobre 
com el canvi climàtic està generant greus impactes arreu del món. 
Problemàtiques com el dret a l’aigua, la necessitat de preservar 
la biodiversitat o l’extractivisme i l’explotació de recursos naturals, 
entre altres, ens aproximaran a algunes de les causes i efectes dels 
canvis ambientals, i també ens aproparan a algunes possibles 
solucions. 
Des de setembre de 2020 fins a juny de 2021, us proposem una 
pel·lícula mensual en una sessió on diverses entitats gironines 
implicades en aquests temes ens exposaran la seva perspectiva i 
ens convidaran a fer una reflexió conjunta sobre aquesta realitat.

Dimarts 29 de setembre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Enginyeria Sense Fronteres presenta:

Las damas azules
Bérengère Sarrazin (Espanya, 2015). 63 minuts.

El 2012, el govern peruà va 
donar llum verda al projecte 
miner Conga, a Cajamarca. No 
és la primera vegada que la 
mineria amenaça amb els seus 
projectes d’expansió a la regió. 
Des de fa més de vint anys, Yana-
cocha, la mina d’or a cel obert 
més gran de l’Amèrica Llatina 
posa en perill els recursos hídrics. 
En aquest context, neix una resis-
tència femenina sense marxa 
enrere. Ni els atacs ni la por han 
aconseguit parar aquestes dones 
que, amb convicció i esperança, 
alcen la veu de la lluita per a 
preservar la vida, la Pachama-
ma i l’aigua. 

Emergència climàtica, 
una advertència global

CINEMA I 
SOLIDARITAT

DE SETEMBRE DE 2020 A JUNY DE 2021

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

Associació de Naturalistes de Girona presenta:

RiverBlue
Roger Williams, David McIlvride (Canadà, 2017). 95 minuts.

RiverBlue segueix l’ecologista 
internacional Mark Angelo en un 
viatge que descobreix la cara 
oculta de la indústria de la 
moda. Entrevistant dissenyadors 
de moda i activistes de l’aigua de 
tot el món, RiverBlue revela de 
forma impactant la forma en 
què es fabrica la nostra roba. Un 
documental pioner que examina 
la destrucció dels nostres rius i 
els seus efectes en la humanitat, 
així com les solucions que susci-
ten esperança per a un futur més 
sostenible. 

Dimarts 24 de novembre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Girona pel Clima presenta:

Hi havia una vegada una illa
Briar March (Nova Zelanda, 2010). 80 minuts.

Què faries si haguessis de marxar 
de casa teva per sempre? L’atol 
de Takkuu, a Papua Nova 
Guinea, conté l’última mostra de 
la cultura polinèsia. Encarant els 
impactes causats pel canvi 
climàtic, com greus inundacions, 
Teloo, Endar i Sa�y, membres de 
la comunitat, ens transporten a 
un viatge íntim al centre de les 
seves vides i dels seus somnis. 
Acabaran deixant casa seva i es 
convertiran en refugiats climàtics 
o lluitaran per quedar-s’hi? Dos 
científics que visiten l’illa també 
ajuden el públic a comprendre 
millor els impactes del canvi 
climàtic en aquest racó del món. 

Dimarts 15 de desembre
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Oxfam Intermón Girona presenta:

Receptes per al desastre 
John Webster (Finlàndia, 2008). 85 minuts.

La lluita contra el canvi climàtic 
implica a totes les persones. En 
la nostra vida quotidiana hi ha 
moltes accions que podem dur a 
terme per evitar la destrucció de 
l'entorn, però quantes?, com?, 
fins a quin extrem cal arribar?, 
quins dilemes ens planteja? 
Podem continuar vivint amb les 
mateixes comoditats i, alhora, 
reduir la nostra petjada ambien-
tal? La pel·lícula ens mostra el 
poder que tenim les persones per 
canviar coses que semblen 
inamovibles, començant pel 
nostre model de vida, quan esde-
venim activistes i exercim la 
nostra ciutadania d'una manera 
ferma i propositiva.

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

L’Agenda Llatinoamericana i ASOCOLGI presenten:

Crude
Joe Berlinger (Estats Units, 2009). 95 minuts.

Aquest documental investiga un 
dels desastres ambientals més 
grans a l’Amazones, que involu-
cra la indústria del petroli de 
l’Equador. Ens apropa a l’explo-
ració del cost humà de la presèn-
cia corporativa en el cor de la 
selva, així com el procés de la 
demanda col·lectiva contra Che-
vron. Investigar aquesta problemà-
tica des de diverses perspectives, 
ajuda a comprendre com les 
multinacionals poden influir en 
el món de forma dràstica.  
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Ho organitza:
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Dimarts 27 d’abril
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Justícia i Pau Girona presenta:

Una veritat incòmoda
Davis Guggenheim (Estats Units, 2006). 96 minuts.

Documental sobre els devasta-
dors efectes del canvi climàtic, 
on Al Gore, excandidat a la presi-
dència nord-americana, mostra 
un contundent i preocupant 
retrat de la situació del planeta, 
amenaçat per l’escalfament 
global provocat per les emis-
sions de CO2 per part de l’acció 
humana. Una advertència 
davant d’aquesta crisis global i 
una crida a l’acció, abans que 
sigui massa tard. 

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

ECCIT presenta:

Santuario
Álvaro Longoria (Espanya, 2019). 74 minuts.

A bord de l’Arctic Sunrise, els 
germans Bardem esdevenen 
portaveus de la campanya del 
Santuari Antàrtic, que es proposa 
protegir l’última àrea verge del 
planeta. En aquesta campanya, 
la ciència, la política i les xarxes 
socials s’uneixen per aconseguir 
que prop de tres milions de 
persones donin suport a aquesta 
ambiciosa iniciativa de protecció 
ambiental que aspira a crear el 
santuari marí més gran del món 
a l’oceà Antàrtic.

Dimarts 15 de juny
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
SCI 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 reporte-
ra. La imatge va esdevenir viral i es 
va convertir en una de les icones 
més vergonyoses del conflicte. 
Paradoxalment, això va permetre 
a Ossamah arribar a Madrid. La 
resta de la família està estancada 
a Turquia. El seu exemple ens 
permet reflexionar sobre la supervi-
vència de les famílies sirianes atra-
pades en aquest país. Què se’n va 
fer, dels seus somnis? Hayati (‘la 
meva vida’) és la història d'Ossa-
mah, però també de Moatassam, 
Youssef i Muhannad, tres promete-
dors futbolistes sirians a qui la 
guerra va arrabassar el futur.

Dimarts 23 de març
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí presenta:

Hamada
Eloy Domínguez Serén (Suècia, 2018). 89 minuts.

Amb vitalitat, humor i situacions 
inesperades, ens traça un retrat 
inusual d’un grup d’amics que 
viuen en un campament de refu-
giats enmig del desert del 
Sàhara, un dels llocs amb les 
condicions climàtiques més 
adverses del món. Un camp 
minat i el segon mur militar més 
gran del món separa aquests 
joves de la seva terra natal, de la 
qual només han sentit parlar als 
seus pares. Junts, utilitzen el 
poder de la creativitat i la diver-
sió per denunciar la realitat que 
els envolta i expandir-se més 
enllà dels límits del campament. 

Dimarts 23 de febrer
20 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure

Solidaritat, Educació i Desenvolupament (SED) presenta:

El choque de dos mundos
Heidi Brandenburg, Mathew Orzel (Perú, 2009). 103 minuts.

Documental que es col·loca en 
la línia de foc, directament 
davant de dues forces poderoses. 
D’una banda, el president Alan 
García, que desitja entrar en 
l’escenari mundial promovent 
l’extracció agressiva de petroli, 
minerals i gas de la terra indíge-
na de l’Amazones, que fins ales-
hores havia restat intacta; de 
l’altra, el líder indígena Alberto 
Pizango, que lidera una forta 
oposició. La tensa guerra de 
paraules explota en protestes i 
enfrontaments entre les dues 
parts, en una escalada que con-
dueix a una violència mortal.  
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Sessió especial setmana 
internacional dels refugiats


