Cicle Cinema 'Palestina Batega'
Del 30 de gener al 15 de febrer, l'Associació Catalana per la Pau (ACP) posarà en marxa el
Cicle de Cinema de la campanya 'Palestina Batega', que busca que la població de Catalunya
no oblidi la realitat de la ciutadania palestina ni la vulneració de drets a què és sotmesa
constantment. Els 4 films que componen el cicle de cinema es projectaran en 7 sales de
cinema repartides per Catalunya, des de Barcelona fins a Figueres passant per Castellterçol,
Reus, Sant Carles de la Ràpita, Calaf i Sant Just Desvern.
Totes les pel·lícules aborden des de diferents perspectives la situació de Palestina, des d'un
àmbit intimista a través del retrat generacional d'una família fins a un repàs històric de la
situació de la nació des de l'any de la creació de l'estat d'Israel.
Els films són els següents:
- El temps que roman d'Elia Suleiman, una reflexió des d'un punt de vista poètic de la
situació de Palestina a partir del 1948
- Un món que no és el nostre de Mahdi Fleifel, un retrat íntim i familiar de la situació de
tres generacions d'una mateixa família a l'exili.
- No hi podem anar ara, estimat de Carol Mansour, una exposició de la història dels
refugiats per partida doble.
- Palestina Batega. Dues ribes, una sola veu d'Isaac Carbonell, que mostrarà el resultat dels
concerts conjunts que van fer músics catalans i palestins el passat mes de novembre.
El cicle, ideat per l'ACP, serà possible gràcies a la col·laboració de la Federació Catalana de
Cineclubs, Sodepau, la Casa Palestina i la Comunitat Palestina de Catalunya; així com amb
el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. Com a part del projecte 'Palestina Batega' i sota una de les
premisses principals de l'ACP, aquest cicle de cinema busca obrir espais de diàleg i
aprenentatge entre dues realitats socials i culturals diverses.
Per a més informació sobre els horaris i sales de projeccions dels diferents films, podeu
consultar la notícia publicada al web de l'ACP o el programa del cicle.
Dia y hora inici: Del 30 de gener al 15 de febrer, diferents espais i hores.
Adreça: C/ Béjar, 53
Organitza: Associació Catalana per la Pau
Mes informació:
Informació sobre les hores i sales de projeccions
Informació sobre la campanya 'Palestina Batega'
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