IV edició Cinema a la fresca,
cinema de lluites!
Torna el cicle de cinema d'estiu de l'SCI amb 4 propostes que no
us deixaran indiferents! Vine el 13, 20 i 27 de juny a l'Àgora Juan
Andrés Benítez, i el 5 de juliol a l'Espai Jove La Fontana!

Arriba la calor, i amb ella el cicle de cinema a la fresca de l'SCI! Aquesta
vegada, proposem abordar diversos temes relacionats amb l'explotació
laboral i la geopolítica dels recursos naturals, la situació de les persones
refugiades a Lesbos i la lluita LGBTI a Cabo Verde. A més, participem
novament al cicle de mobilitzacions del CJB amb una pel·lícula en
col·laboració amb Setem i la seva campanya Roba Neta.
No t'ho pots perdre!
Dimecres 13, 20 i 27 de juny a les 21h
a l'Àgora Juan Andrés Benítez
(c/ Aurora amb c/ Riereta)
Dijous 5 de juliol a les 21h
Espai Jove la Fontana
(c/ Gran de Gràcia 190, BCN)
Programa complet
Dimecres 13 de juny
Mousso Faso, la patria de las mujeres íntegras
d’Antxon Monforte
Documental que destapa una investigació d’una trama internacional de
corrupció al voltant de les anomenades superfoods per part de
companyies europees que expolien recursos a Àfrica. Presentació i
col·loqui amb el director. Tràiler
Dimecres 20 de juny (Dia internacional de les persones refugiades)
Los Muros de agua
de Fotomovimiento
Documental que ofereix una visió crítica sobre els camps de les illes
gregues de Lesvos i Chios amb testimonis que expliquen la situació de
migrants, voluntaris, activistes i grans ONG. Presentació i col·loqui amb
membres deFotomovimiento. Taquilla inversa. Tràìler
*Proposada pel grup local Midicat
Dimecres 27 de juny (En motiu del Dia de l’alliberament LGBTI-28 de
juny)
TChindas
de Pablo Garcia i Marc Serena
Tchinda Andrade és una de les dones més estimades de l’illa de São
Vicente, al Cap Verd, sobretot des que el 1998 va sortir de l’armari al
setmanari local. El seu nom s’ha convertit, des de llavors, en la manera
com s’anomenen els gais i les trans de l’illa. Presentació i debat amb els
autors del documental. Tràiler
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*Proposada pel grup local de Feminismes
Dijous 5 de juliol (En el marc del cicle de cinema de mobilitzacions del
CJB)
Fíos Fora
d’Illa Bufarda
Narra la historia de les dones gallegues que treballaven en el sector tèxtil
des dels 60, mà d'obra perfecta per erigir una indústria gegant que ara
s’ha deslocalitzat. Col·loqui amb membres de Setem i de la Campanya
Roba neta
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