CINEMA I
SOLIDARITAT
La Terra, llar de
totes les vides

D’OCTUBRE DE 2021 A JUNY DE 2022

[ENTRADA: 3€]

CINEMA TRUFFAUT

La Terra, llar
de totes les vides
L’edició d’enguany del Cicle de Cinema i Solidaritat ens acosta a
la problemàtica que viuen milions de persones refugiades al món.
Les persones refugiades són aquelles que s’han vist obligades a
fugir del seu país i buscar protecció internacional per patir persecució ja sigui per raons de raça, polítiques, nacionalitat, identitat
cultural o de gènere, religió o per pertànyer a un grup social
determinat. També poden ser víctimes del tràfic de persones o
violència de gènere, fugir de la guerra, de conflictes armats o per
l’emergència ambiental.
Des d’octubre de 2021 fins a juny de 2022, 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 aquesta realitat.

Dimarts 19 d’octubre

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Fundació DRISSA i CTM presenten:

El Camino

Ishtar Yasin (Costa Rica, 2008). 90 minuts.
Aquesta és una història de dolor
i desemparament. Saslaya, una
nena de 12 anys, i el seu germanet Darío emprenen un tortuós
viatge. Tots dos decideixen escapar de Nicaragua i travessen la
frontera, fins que arriben a San
José, a la recerca de la mare de
tots dos, que va emigrar fa ja vuit
anys a Costa Rica. Es barregen
ficció i documental, poesia i realitat.

Dimarts 23 de novembre

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Agenda Llatinoamericana i Fundació SERGI presenten:

María en Tierra de Nadie
Marcela Zamora (Mèxic, 2011). 86 minuts.

En aquest documental ens endinsem en el recorregut de dues
dones salvadorenyes, que en
recerca del somni americà, decideixen anar-se'n per terra als
Estats Units sense documents
legals i una mare de 60 anys que
fa la ruta dels indocumentats, en
recerca de la seva filla desapareguda en territori mexicà.

Dimarts 14 de desembre

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Justícia i Pau presenta:

Fuego en el mar

Gianfranco Rosi (Itàlia, 2016). 108 minuts.
L'illa de Lampedusa és el punt
més meridional d'Itàlia, que des
de 1990 s'ha convertit en un lloc
massiu de desembarcament d'immigrants il·legals procedents de
terres africanes. En poc més de 20
anys, més de 20.000 persones
s'han ofegat durant la travessia
per aconseguir el que per a molts
suposa via d'entrada a Europa, i
que els hauria de permetre escapar de la guerra i la fam. Samuel
viu a l'illa, té 12 anys, va a l'escola, li agrada tirar amb la fona i
anar de caça. Li agraden els jocs
de terra, malgrat que tot al seu
voltant parla de la mar i dels
homes, dones i nens que intenten
creuar-per arribar-hi.

Dimarts 18 de gener

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
ONG DAGUA presenta:

Manos sucias

Josef Kubota (Colòmbia, 2014). 84 minuts.
Dos germans que havien estat
separats, Jacobo i Delio, es
reuneixen per moure un carregament de drogues. Jacobo vol
mudar-se a Bogotà i Delio, com
tants altres joves de Buenaventura, vol esdevenir un raper famós
per sortir de la seva terra de
pescadors i delinqüència. Durant
el seu treball, els germans lluitaran, recordaran, s'enfrontaran a
situacions mortals i recuperaran
una mica del llaç fraternal que
alguna vegada els va unir.

Dimarts 22 de febrer

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí presenta:

Aimra’a

Roger Granel (Espanya, 2020). 30 minuts.

Viatjarem fins els campaments
de refugiats de Tindouf, a Algèria,
per donar veu a la dona sahrauí.
Són elles les que organitzen i
dirigeixen els campaments i les
que lideren també una lluita política per recuperar la seva terra al
Sàhara Occidental.

Dimarts 22 de març

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Oxfam Intermón presenta:

Muros

Pablo Iraburu y Migueltxo Molina (Espanya, 2015). 80 min.

El món està cada vegada més
dividit per murs. Hi ha éssers
humans a un costat i a l'altre. No
cal discutir si la seva existència
és absurda o lògica, si és inevitable o no, sinó mostrar que les
persones que estan a cada costat
són, en l'essencial, iguals.

Dimarts 26 d’abril

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Associació Socioeducativa Nousol presenta:

Alma Mater

Philippe Van Leeuw (Bèlgica 2017). 87 minuts.
Oum Yazan, mare de tres fills,
atrapada dins de casa en una
ciutat assetjada a l'Orient Mitjà,
ha convertit el seu apartament
en un port segur per a la seva
família i veïns, tractant de protegir-los de la guerra. Quan les
bombes amenacen de destruir
l'edifici, els franctiradors converteixen els patis en zones mortals,
i els lladres entren a reclamar els
seus terribles recompenses, mantenir l'equilibri de la rutina dins
de les parets es converteix en una
qüestió de vida o mort.

Dimarts 17 de maig
20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Associació ECCIT presenta:

El retorno: la vida
después de ISIS

Alba Sotorra (Espanya, 2021). 90 minuts.
L'accés exclusiu d'Alba Sotorra
al camp d'al-Roj al nord-est de
Síria ens mostra la dura realitat
d'un grup de dones atrapades
pel seu passat com membres de
ISIS. Shamima Begum (Regne
Unit) i Hoda Muthana (EE. UU.)
van marxar dels seus països
manipulades per la propaganda
terrorista i l'odi de les xarxes
socials. ¿El penediment sincer
mereix una segona oportunitat?
¿Es pot justificar que els països
occidentals acceptin el retorn
dels seus fills, però rebutgin que
les seves mares puguin tornar?

Dimarts 21 de juny

Sessió especial Setmana Internacional de les Persones Refugiades

20 h al Cinema Truffaut. Entrada: 3€
Solidaritat, Educació i Desenvolupament presenta:

Nacido en Siria

Hernán Zin (Espanya, 2016). 85 minuts.
Des que va començar la guerra
civil a Síria uns quatre milions de
sirians han hagut d'abandonar el
país fugint de la violència. Més
de la meitat d'ells són nens.
"Nascut a Síria" narra el periple
d'aquests refugiats des del punt
de vista dels nens que viuen
aquest calvari: els abusos de les
màfies, les inclemències de la
mar, la incertesa sobre un futur a
què la gran majoria s'enfronta
tan sols amb el que porten a
sobre, i descobrirem que arribar
al seu destí és només el començament d'una nova odissea: la de
la integració en una terra nova i,
en molts casos, hostil.
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