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Del 08 al 30 de novembre de 2022

Exposició: Llibertat significa moviment

19è Cicle de Cinema i Drets Humans de la UdL

E x p o s i c i ó :   L l i b e r t a t  s i g n i f i c a  m o v i m e n t  [  
 (https://www.entrepobles.org/wp-content/uploads/2018/12/17_pdfsam_ep70_cat.pdf ] Sicom [ 

i ), en el marc del 19è Cicle de Cinema ihttps://www.sicom.cat/ ] EntrePobles [ https://www.entrepobles.org/ ]
Drets Humans de la UdL.

Aquest podria ser qualsevol viatge. Un viatge de plaer, un viatge per visitar persones estimades, un viatge de
relax o un viatge per desconnectar de la rutina. No obstant, per a moltes persones aquest no és un viatge
qualsevol, és el viatge de la seva vida. Hi ha viatges que duren hores, dies, mesos, anys... o tota una vida.
Aquest viatge per tu durarà el que duri el teu pas per l’exposició. Volem mostrar-te una xicoteta part d’una
realitat global des d’una mirada feminista, internacionalista i intercultural que ens ajudi a apropar-nos a la vida
de qualsevol persona que ha emprès un procés de migració en cerca de refugi, abordant l’origen, el trànsit i el
destí. Comencem aquest viatge; el seu viatge, el nostre viatge, el teu viatge...

 

ENTRADA LLIURE

Curs de matèria transversal: 1 ECTS

Avaluació: assistència obligatòria al 100% del curs i entrega d'un comentari de cadascuria de les sessions.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Vestíbul del Centre de Cultures / Cappont

Web:
19è Cicle de Cinema i Drets Humans de la UdL [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/19CicleCinemaDretsHumansUdL2022.pdf
]

Inici:
08 de novembre de 2022

Finalització:
30 de novembre de 2022
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Matrícula oberta fins al 8 de novembre. 
Lloc: Unitat de Cultura {Planta baixa, Edifici Polivalent), Campus de Cappont. C/ Jaume 11, 71 · Tel. 973 70 33
90 · cultura@udl.cat [ mailto:cultura@udl.cat ]
Import matrícula: 18,46€
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