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Conflictes oblidats
Malauradament existeixen conflictes que per la seva durada, per la seva
especificitat o per interessos geopolítics i econòmics han desaparegut
del nostre dia a dia. La realitat, però, de les poblacions que els pateixen
és molt dura i eternitza situacions de vulneració dels drets humans en
sectors molt amplis de la població.
Amb l’objectiu de donar visibilitat a aquests conflictes, i en concret a les
poblacions que en pateixen les conseqüències, engeguem una nova
edició del cicle de Cinema i Solidaritat. La temàtica d’enguany vol
apropar-nos a les causes d’aquests conflictes, així com donar a conèixer
les condicions de vida de la població que els suporta en primera persona
i reflexionar sobre les possibles solucions.
Per això, des del mes de setembre de 2015 i fins al juny de 2016, us
oferim una pel·lícula mensual, en què les entitats gironines que tenen el
coneixement i la vivència propera sobre aquesta temàtica i que treballen
en diferents àmbits com la salut, l’educació o els drets humans als
països empobrits, ens ofereixen la seva perspectiva i ens conviden a
rescatar de l’oblit aquests conflictes oberts i latents.

Dimarts 29 de setembre

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
La Fundació Proide ens presenta:

Aj Ral Ch´och (Hijos de la tierra)
Caracol Producciones (Guatemala, 2012). 53 minuts
Per a aquest poble maia, la terra,
l'aigua i el bosc, representen molt
més que mitjans de producció i
reproducció material.
No obstant això, les plantacions
agroindustrials de canya de sucre
i palmell africà han envaït el seu
territori, a causa, principalment,
de la creixent demanda mundial
d’agrocombustibles.
Comença així, una nova etapa de
despullament, colonització i
resistència a Guatemala.

Dimarts 27 d’octubre

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Amnistia Internacional ens presenta:

También la lluvia
Icíar Bollaín (Espanya, 2010). 104 minuts
Història inspirada en la guerra de
l'Aigua que va tenir lloc a Cochabamba l'abril del 2000 i que explica la
història de Sebastián i Costa, un
director i un productor que volen fer
una pel·lícula sobre Cristòfor Colom
amb l’objectiu de capgirar el mite. La
història d'un Colom obsessionat per
l'or i repressor d'indis i també la dels
que ho van denunciar: els pares
Bartolomé de les Cases i Antonio
Montesinos. Però mentre roden a
Cochabamba esclata el conflicte per
la privatització i venda a una multinacional del sistema d'aigües de la
ciutat, la tristament famosa, guerra de l'Aigua de l'any 2000.

Dimarts 24 de novembre

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) ens
presenta:

Gurba. La condena
Miguel Ángel Tobías (Espanya, 2014). 70 minuts
Siya, Dumaba, Mata o Aziz, són
alguns refugiats saharuís dels
campaments de Tindouf (Algèria) que
ens mostren, amb el seu dia a dia, la
duresa extrema d’un exili que es
prolonga ja fa 40 anys. Amb ells
descobrim la realitat desconeguda de
les tortures, les mines i les
mutilacions per la seva causa, la
desnutrició infantil o les malalties
mentals que assetgen el poble
sahrauí. Un poble condemnat a viure
lluny de la seva terra. Gurba és un
cant contra la vulneració dels drets
humans dels refugiats en el món i a
favor de la llibertat i la convivència entre pobles.

Dimarts 15 de desembre

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
La comissió de l’Agenda Llatinoamericana ens presenta:

West Beirut
Ziad Doueiri (Líban,1998). 105 minuts
La guerra civil del Líban és
observada des de la perspectiva
de tres adolescents, Tarek i Omar
-d'ascendència musulmana- i
May, una noia cristiana. La
història d'aquests tres amics va
des del 13 d'abril de 1975,
moment en què s'inicia el
conflicte, fins al 1983, quan es
produeix la invasió israeliana. En
aquest període, els joves
protagonistes realitzen el seu
aprenentatge de la vida. Primer,
amb la intensitat i la llibertat que
els representa la nova situació, i,
posteriorment, amb el reconeixement de les conseqüències
dramàtiques que la guerra origina en les seves vides.

Dimarts 26 de gener

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Justícia i Pau i la Lliga dels Drets dels Pobles ens presenta:

Uchungu na Tumaini (Crònica del dolor i
l’esperança)
Josep Ramon Giménez (Catalunya, 2015). 55 minuts
Aquest documental, estructurat
al voltant de les veus de les
dones congoleses que han patit
en
primera
persona
les
violacions dels seus drets o la
violència sexual, reflecteix les
dures
conseqüències
d’un
conflicte que fa gairebé dues
dècades que pateix la República
Democràtica del Congo. Un
documental que ens mostra la
violència que pateixen les dones i els infants, la pobresa i
l’abandonament de la societat civil per part de l’Estat, però també el
dinamisme, l’activisme i la lluita de la seva població per mirar
endavant i creure que un altre Congo és possible.

Dimarts 23 de febrer

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Enginyeria Sense Fronteres ens presenta:

Redes de dignidad
Ana María Acosta (Equador, 2009). 30 minuts
La
constitució
equatoriana reconeix el
dret de la població a
viure en un ambient sa i
ecològicament
equilibrat,
que
garanteixi la sostenibilitat i el bon viure. És
compatible un ambient sa amb l'explotació petroliera?
Els testimonis de les persones que viuen en aquesta zona de la
província d’Orellana a l’Equador, demostren que no és possible.
Expliquen els efectes socials, culturals, ambientals i de salut
d'aquesta activitat extractiva, efectuada per companyies petrolieres i,
d'altra banda, mostra l'organització de les comunitats afectades i les
accions jurídiques i de mobilització que van prendre per exigir el dret
a l'aigua neta, a la propietat, a la salut, a la resistència, al bon viure i
sobretot a una vida digna.

Dimarts 29 de març

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Setem ens presenta:

Toda esta sangre en el monte
Martín Céspedes (Argentina, 2013). 23 minuts
Aquest documental ens apropa a la
problemàtica que tenen milers de
camperols a Salta i Chaco: latifundistes que persegueixen i sicaris que
volen extingir a tots els que es resisteixen a deixar les seves terres. Les
imatges captades per les càmeres són
dures, són fets reals: empresaris
assedegats de terres convencen uns
quants pobladors, els converteixen en
sicaris i els llancen contra comunitats
que resisteixen, davant la passivitat
còmplice de l'Estat. No hi ha errors, no
hi ha excessos. Són les fites d'una
matriu productiva que aniquila.
Les persones que varen fer aquest documental estan interessades a
difondre aquesta causa per poder modificar la realitat i posar fi als
assassinats.

Dimarts 26 d’abril

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Dagua, ONG d’Ajuda a Colòmbia ens presenta:

¿Qué pasó en Buenaventura?
Fundación Contravía (Colòmbia, 2015). 30 minuts
Buenaventura
viu
una de les situacions
socials més complexes de tot el país,
però els problemes
humanitaris i de
seguretat del port de
la Vall del Cauca
s'han desbordat tant com les necessitats de la seva gent. El port té
concentrats tots els mals de Colòmbia: narcotràfic, paramilitars,
bandes criminals, contraban i delinqüència comuna, ha estat
saquejat per la classe política i ha patit l'abandó estatal, tot i ser,
gràcies a les exportacions i importacions, gran generador de riquesa.

Dimarts 31 de maig

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
Fundació per la Pau i Justícia i Pau ens presenta:

Mandarinas
Zaza Urushadze (Estonia, 2013). 83 minuts
El 1990, esclata la guerra en una província georgiana que busca la
independència. Ivo, un estonià, decideix quedar-se, a diferència de la
resta dels seus compatriotes, per ajudar al seu amic
Margus en la recollida de
mandarines, a Geòrgia. En
començar el conflicte, dos
soldats de bàndols oposats
son ferits davant de casa
seva.
Ivo,
decideix
acollir-los i juntament amb
en Margus, els cuiden fins
que es recuperen.

Dimarts 21 de juny

20.30 h al Cinema Truffaut. Entrada lliure
COMG Ajuda ens presenten:

Budas en el exilio
Flavio Signore (Espanya, 2006) 52 minuts
El poble del Tibet ha fet front a
contínues violacions dels seus
drets humans fonamentals durant
més de quatre dècades. Aquells
individus que s’han manifestat o
han alçat les seves veus per fer
prevaler la veritat en el Tibet, han
vist com eren contínuament
castigats. El poble tibetà
representa la projecció d’una
cultura, una identitat i una
civilització diferents.
Aquesta pel·lícula posa al
descobert l’enorme tragèdia
d’aquells tibetans que per
manifestar els seus drets més
bàsics han estat condemnats, torturats i assassinats.
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