
CICLE DE CINEMA SOLIDARI
segona quinzena de la solidaritat Teresa Losada

Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Del 19 de setembre 
al 3 d’octubre de 2014
Entrada gratuïta



DivenDres 19 De setembre

Cicle de Cinema Solidari. S’exhibiran 
dos curtmetratges:
Curtmetratge Aquel no era yo (27mi-
nuts). Dirigida per Esteban Crespo.
Curtmetratge Buenas noches, Ouma 
(25 minuts). Produïda per Javier Bardem 
i dirigida per Fernando León de Aranoa.

Pel·lícules relacionades amb l’activista 
per la pau Chema Caballero, convidat de 
la 2a Nit de la Solidaritat. Es podran dei-
xar preguntes per escrit al cinema mateix 
per traslladar-les a l’activista durant el so-
par perquè les contesti.
LLoC: Multicines La Vailet
Ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h, entrada lliure.

SinopSi:

Aquel no era yo. Kaney és un nen sol-
dat d’un país africà. Amb ell viuen molts 
altres nens soldat que acaten les ordres 
de l’home que s’ha convertit en el seu 

pare, el general de l’Exèrcit Rebel. Paula 
és una cooperant espanyola arribada a 
Àfrica seguint la seva parella sentimental, 
amb l’objectiu d’ajudar i rescatar els nens 
soldat que hi viuen. En un control fronte-
rer, Paula i Kaney es troben i aquest serà 
el punt de partida d’aquesta dramàtica 
història, en un escenari de por, violència, 
terror i redempció..”Ser un soldat i, es-
pecialment un nen soldat no és difícil: o 
t’hi acostumes o et maten. El més dur és 
aconseguir viure amb els teus records i 
tornar a ser tu mateix, després d’haver fet 
el que has fet. 

SinopSi:

Buenas noches, Ouma. Narra la histò-
ria dels nens d’Uganda (anomenats night 
commuters), els quals, a causa de la 
guerra civil i per por que els segrestin els 
rebels durant la nit, es refugien a L’Arca 
de Noé, un centre habilitat especialment 
per protegir-los durant les hores de major 
vulnerabilitat.

Dimarts 23 De setembre

Dones solidàries i Cicle de Cinema 
Solidari amb la pel·lícula La bicicleta 
verde.
En col·laboració amb el Departament 
d’Igualtat i Els Dimarts de les Vicentines
LLoC: Multicines La Vailet
Ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h, entrada lliure.

SinopSi:

Haifaa al Mansour és la primera dona 
de l’Aràbia Saudita que dirigeix una pel-
lícula. La bicicleta verde és, a més a 
més, la primera producció rodada ínte-
grament en aquest país. El film retrata la 
realitat des de l’esperança. Narra la histò-
ria de Wadjda, de deu anys, que viu en un 
barri de Riad, capital de l’Aràbia Saudita. 
Tot i que creix en un ambient conserva-
dor, és una nena plena de vida que porta 
pantalons, texans i sabates d’esport; que 
escolta rock i que somia una única cosa: 
comprar-se una bicicleta verda per com-
petir amb el seu amic Abdallah. 

DivenDres 26 De setembre

Cicle de Cinema Solidari amb la pel·
lícula Inch’Allah. Pel·lícula relaciona-
da amb l’activista de la pau israelià Meir 
Margalif i l’activista per la pau palestí  Issa 
Amro, convidats de la 2a Nit de la Soli-
daritat. Es podran deixar preguntes per 
escrit al cinema mateix per traslladar-les 
als activistes durant el sopar perquè les 
contestin. En col·laboració amb el De-
partament d’Igualtat i Els Dimarts de les 
Vicentines. LLoC: Multicines La Vailet
Ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 20 h, entrada lliure.

SinopSi: Chloë és una jove ginecòloga 
que s’ocupa de dones embarassades en 
un camp de refugiats de Cisjordània. Ha 
d’enfrontar-se diàriament als controls i al 
conflicte que afecten la vida de les perso-
nes que coneix. Trobar-se amb la guerra 
porta Chloë a una aventura profundament 
personal. Desarrelada, perd el rumb i ini-
cia una caiguda lliure. Hi ha viatges que 
ens sacsegen i transformen. Hi ha viatges 
que fan miques les nostres veritats.

Dimecres 1 D’octubre

Gent gran solidària: Dia internacional 
de la Gent Gran i Cicle de Cinema So·
lidari amb la pel·lícula La fuente de 
las mujeres.
LLoC: Multicines La Vailet
Ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h, entrada lliure.

SinopSi:

La història es desenvolupa en un petit 
poble de l’Orient Mitjà, on la calor ardent 
i l’escassetat de recursos i tecnologia 
manté el poble lligat a costums i meca-
nismes arcaics, com el subministrament 
d’aigua per mitjà de fonts. Justament, una 
d’aquestes tradicions obliga les dones a 
ser les responsables d’anar a buscar ai-
gua a dalt de tot de la muntanya i trans-
portar-la a les llars. Aquesta pel·lícula rei-
vindica el poder i la posició de les dones. 
Es desenvolupa precisament quan Leila, 
una de les dones que van a buscar aigua, 
proposa una vaga sexual fins que els ho-
mes col·laborin en el transport de l’aigua.

DivenDres 3 D’octubre

Cicle de Cinema Solidari amb el do·
cumental  Mai és tan fosc, centrat 
en la figura del reconegut activista per la 
pau Arcadi Oliveres. Es comptarà amb la 
presència del protagonista, amb qui es 
durà a terme un col·loqui després de la 
projecció.
LLoC: Multicines La Vailet
Ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h, entrada lliure.

SinopSi:

Documental en què es fa un retrat de 
l’economista i activista Arcadi Oliveres 
al llarg de dos anys clau d’una biografia 
apassionant, de la qual formen part les 
lluites estudiantils contra la dictadura de 
Franco, els moviments antiglobalització, 
la creació del Fòrum Social Mundial i el 
moviment dels indignats. Una road movie 
on conflueix la lluita col·lectiva de la spa-
nish revolution amb la soledat evangelitza-
dora contra el capital. De l’enrenou de les 
masses d’una societat al llindar de l’abis-
me a la lluita individual d’un home per su-
perar els esculls de la condició humana.


