10è Cicle de Cinema i Drets Humans

Presentació

La 10a edició del Cicle de Cinema i Drets Humans torna aquest mes de novembre a Lleida
per oferir-nos reflexions i aprenentatges transformadors a través del cinema, sis documentals
i sis conferències ens ajudaran a entendre les causes de diverses problemàtiques que generen
desigualtats i injustícies al nostre món.
Algunes de les temàtiques de les que es parlarà en aquesta 10a edició del Cicle de Cinema i DDHH
són: el dret a la salut, el dret a decidir de les dones, les forces de seguretat, els drets laborals,
crisis humanitàries i el rescat de la memòria històrica. Tots aquests temes es treballaran a través
del cinema i de xerrades de la mà de persones expertes en la matèria.
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Cinema i Conferències:
• 12 de novembre - Dret a la salut.
• 14 de novembre - Dret a decidir de les dones.
• 19 de novembre - Forces de seguretat.
• 21 de novembre - Drets laborals.
• 26 de novembre - RD Congo.
• 28 de novembre - Memòria històrica.
Exposicions:
• “Líbia, Any Zero“ del 4 al 30 de novembre.
• “Lleida amb els reptes del miŀlenni“ del 18 al
29 de novembre.
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Dret a la Salut
12 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “La Salut el Negoci de la Vida“, Frederic
Pahisa, 2013, 122 min.
Sinopsi: El documental es basa en el dia a dia de les persones i explica la situació de la salut pública a Catalunya
mostrant un procés que, tot disfressat de retallades i culpant la crisi, busca en realitat la privatització de
la salut en general i la sanitat en particular. Tot plegat en detriment de la ciutadania i en favor del poder
econòmic causant de “les crisis“ que està convertint el dret universal a la salut en un negoci.
Ponent: Josep Cabayol, producció executiva i membre de SICOM.
Entitat: SICOM - Solidaritat i Comunicació i How - Audiovisual & Multimèdia.
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Dret a decidir de les dones
14 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “En boca de todas“, Mansa Ballena, 2010,
16 min.
Sinopsi: És una realització del coŀlectiu audiovisual Mansa Ballena que es nodreix de la força de les veus
de dones lluitadores, que a través d’una profunda reflexió fonamentada en l’experiència personal i en
l’elaboració coŀlectiva, ens involucren en un debat genuí i vital al voltant de la clandestinitat de l’avortament,
de l’autodeterminació i la solidaritat de gènere.
Ponent: Montserrat Cervera, membre de CAPS i de la Campanya pel dret a l’avortament.
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Forces de seguretat
19 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “Tropa de Élite“, José Padilha, 2007, 114
min.
Sinopsi: L’esquadró del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (un cos d’elit de la policia de Río de
Janeiro) té com a missió controlar la favela Morro do Turano amb motiu de la visita del Papa Joan Pau II.
Ponent: Chema García, coordinador del grup de forces de seguretat d’Amnistia Internacional.
Entitat: Amnistia Internacional.
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Drets laborals
21 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “Cooperatives de treball a Mondragón“,
Jordi Vilardell, 2012, 25 min.

Sinopsi: Hi ha alternatives al sistema capitalista, i una d’elles és la Corporació Mondragón essent el
grup cooperatiu més gran del món. Hi treballen 83.000 persones, la meitat a Euskadi, i més del 80% dels
treballadors i treballadores de les cooperatives en són sòcies, és a dir que en són alhora propietàries. A
partir d’aquesta alternativa debatrem sobre la situació actual en retrocés de drets laborals.
Ponent: Albert Recio, professor del Departament d’Economia Aplicada, UAB.
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RD Congo
26 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “Crisi al Congo: descobrint la veritat“, The
filmmakers, 2011, 26 min.

Sinopsi: Valora el paper que han jugat les Nacions Unides i els seus aliats, Ruanda i Uganda, en una de les
crisis humanitàries més importants del segle XXI. A partir d’aquest documental s’analitza la situació pels
principals experts, professionals, activistes i inteŀlectuals.
Ponent: Josep M. Royo, investigador de l’Escola de Cultura de Pau, UAB.
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Memoria Historica
28 de novembre

Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.
Projecció: “Guatemala. Rescatant la memòria“,
Gemma Garcia i Iolanda Parra, 2012, 28 min.

Sinopsi: Aquest documental forma part de la sèrie documentals ‘Després de la Pau. Bòsnia, Líban, Guatemala,
Ruanda, Argentina, Sud-àfrica, Cambodja’. La sèrie pretén explicar i confrontar els diferents camins cap a
la pau que han emprès aquests països. En massa ocasions, es considera que ha arribat la pau a un territori
quan se signen els acords o finalitza la guerra, però és llavors quan arrenca el complex i difícil procés de
construcció de pau, memòria, veritat, reconciliació i justícia.
Ponent: David Bondia, professor de Dret Internacional Públic, UB.
Entitat: Fora de Quadre amb Contrast.
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Institut Català Internacional per
la Pau
“Líbia, Any Zero“, exposició
fotogràfica que ens apropa al
recent conflicte de Líbia tot
posant la mirada en la població
civil.
Lloc: vestíbul de la planta -1, de
l’Edifici Polivalent, del Campus
de Cappont.
Dates: del 4 al 30 de novembre
de 2013.
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Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida
“Lleida amb els reptes del
miŀlenni“, des dels compromisos
internacionals a les actuacions
de les ONGD de la mà de Mon
Món, eines per a la reflexió.
Lloc: Ateneu Popular de Lleida
(c/ de Pau Claris, núm. 10).
Dates: del 18 al 29 de novembre
de 2013.

Curs de Lliure elecció i de Matèria Transversal (2 CA / 2 ECTS)
6 projeccions de documentals i coŀloqui amb els ponents.
Dates: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de novembre de 2013.
Horari: de 19.00 a 21.00 hores.
Lloc: Sala de Juntes del 2on pis del Rectorat de la Universitat de Lleida.
Avaluació: Assistència obligatòria al 80% del curs i treball de curs.
Matrícula:
•

Dates: oberta fins al 12 de novembre de 2013.

•

Lloc: Serveis Culturals (Edifici Polivalent), Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71, Tlfn: 973 70 33 90.

•

Import matrícula: 47,54€ (lliure elecció) / 79,06 (matèria transversal).
10è Cicle de Cinema i Drets Humans

Cinema i Conferències

