Cicle de cinema “Trencant el
cicle de les violències”
El cicle, que tindrà lloc els dijous del 17 al 31 de gener a La vaqueria de l’SCI vol
posar sobre la taula es de l’auge del feixisme a Grècia, fins a la resistència
pacífica al Sàhara Occidental, passant pel camí de les persones migrades que
fugen de la violència al seu país. Les voluntàries de Midicat ens proposen a fer
una reflexió col·lectiva sobre el paper de la societat civil i la nostra implicació.
Totes les sessions seran a les 19h
a La Vaqueria (c/del Carme, 95. Baixos 2a. BCN)
Preu: Taquilla inversa
Dijous 17 de gener
“Fusells o pintades. La lluita noviolenta del poble sahrauí” de Jordi Oriola
Amb la presència del director i activistes sahrauís
Sinopsi: El documental recull imatges i relats dels tres col·lectius de sahrauís:
els que viuen a campaments, els que viuen a la diàspora i, finalment, també de
joves que viuen als territoris ocupats. Després de la projecció comptarem amb
l’experiència de dos activistes sahrauís: l’Abida, que lidera el projecte de noviolència Nova, i en Hassana, jove de territoris ocupats que actualment viu a la
península.
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=qfWXVh4WQI0
Dijous 24 de gener
“City of ghosts” de Matthew Heineman
Amb la presència de refugiades sirianes.
(Només amb subtítols en anglès)
Sinopsi: Un grup d’activistes i rebels sirians documenta les atrocitats comeses
per l’Estat Islàmic al seu país. S’anomenen a sí mateixos Raqqa, i han arriscat
les seves vides per a que el món conegui les atrocitats perpetrades per l’ISIS.
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=jBeqGcMaC-A

Dijous 31 de gener
“Golden Dawn: A Personal Affair” d’Angelique Kourounis
Amb la presència de la directora i activistes gregues.
Sinopsi: Un periodista i cineasta aprofundeix durant anys en un grup local del
partit neo-nazi “Alba Daurada”.
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=X9_8H33wloc
Dia y hora inici: 19:00
Dia y hora fin: 24 de gener
Adreça: c/ del carme 95. Baixos 2a
Organitza: Servei Civil Internacional de Catalunya
Mes informació:
https://www.sci-cat.org/noticia/2242/cicle-de-cinema-trencant-el-cicle-de-lesviolencies
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