CINEMA SOLIDARI AL CARRER
La Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Igualtat, i
l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres,
amb el suport de la Regidoria de
Medi Ambient i Horta us oferim la
possibilitat de gaudir de cinema
solidari durant les nits d’estiu del
19, 20 i 21 de juliol de 2013.
Es realitzaran diferents actuacions
musicals, teatrals, curtmetratges,
documentals i pel·lícules que ens
mostraran les diferents realitats en
l’esfera de l’aigua arreu del món.

Durant els tres dies:
• Visualitzarem alguns projectes realitzats
per Enginyers Sense Fronteres amb una
exposició que il·lustra la tasca de l’entitat
en el marc de l’aigua així com l’exposició
de Lleida Ambiental sobre la nostra font
d’aigua mes propera com es el riu Segre.
• Servei de bar a càrrec del grup de joves
KooXacció.
• Parada informativa i divulgativa de les
actuacions que està duent a terme
Associació Catalana d’Enginyeria Sense
Fronteres.
• Productes de comerç just proporcionats
per Intermón Oxfam.

Us convidem a passar una bona estona de
cinema i espectacles a la fresca.

Organitza:
estudi NiX - DL: L 921-2013

Col·labora:

Any Internacional
de la Cooperació en
l’ESFERA DE L’AIGUA
Any Internacional
de la Cooperació per l'Aigua

19, 20 i 21de juliol - Lleida 2013
Av. Blondel (darrere IEI)

Divendres 19 de juliol
18.30 h. Exposició l’Ass. Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF): “El
dret humà a l’aigua” i l’exposició de Lleida Ambiental “El Segre,
el riu més llarg de Catalunya”.

19.00 h. Actuació d’Uri-roots DJ. Sessions de reggae amb altres estils
com el soul, el hip-hop, la música de casa nostra, etc.

20.00 h. Actuació musical del grup Cisko Band, amb ritmes que ens
arriben des de Senegal, Mali i Guinea.

21.30 h. Projecció de curtmetratge “Abuela grillo” (12’)
21.45 h. Projecció de “Flow: for love of wàter (2008)”, un documental
molt interessant i pertorbador que reflecteix l’estira-i-arronsa entre
la sanitat pública i els interessos privats respecte a un dels béns
públics més comuns: l’aigua.
Direcció: Mizunzu.

Dissabte 20 de juliol
Matinal familiar- Al Vestíbul de l’Institut d’Estudis Il·lerdencs.

11.30 h. Projecció de “Kirikú i la bruixa”. En Kirikú és un nen molt petit
que sap exactament el que vol fins i tot abans de néixer. En Kirikú
ha nascut en un poblat africà sobre el qual la terrible i bonica bruixa
Karabà ha imposat un malefici: no hi ha flors ni aigua, li han de
lliurar tributs i no hi queden homes, ja que, segons creuen els
habitants del poblat, se'ls ha menjat la bruixa. Però el valent Kirikú
emprendrà un viatge ple de perills cap al camí de l'alliberament.
Direcció: Michel Ocelot (74’).

12.45 h. Teatre Infantil “Contes per la Salut”, de la mà de la Companyia de
Comèdies Arrencacebes i de la Fundació Ferreruela Sanfeliu.
"Tothom té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com
també a la seva família, la salut i el benestar, i en especial
l’alimentació, la roba, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis
socials necessaris." Paràgraf 1. Article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un repte per al desenvolupament: el dret a
la salut (30’).
Tarda

18.30 h. Exposició d’Enginyers Sense Fronteres (ESF): “El dret humà a
l’aigua” i l’exposició de Lleida Ambiental “El Segre, el riu més
llarg de Catalunya”.

19.00 h. Obra teatral amb titelles: “Animalets animats”, a càrrec de la
Companyia Albada Verda Titelles (Associació La Forest).

20.00 h. Actuació musical del grup Sonsonite, ritmes cubans.
21.30 h. Projecció del curtmetratge “Niños de agua” (16’).
21.45 h. Projecció de “La Tierra Prometida”(2012). Un executiu d’una
gran empresa arriba a un poble amb la seva companya de feina per
comprar els drets de perforació de gas de les terres. Coneixerem de
prop el “fracking” i les seves conseqüències. Direcció: Gus Van Sant
(106’).

Diumenge 21 de juliol
18.30 h. Exposició d’Enginyers Sense Fronteres (ESF): “El dret humà a
l’aigua” i la exposició de Lleida Ambiental “El Segre, el riu més
llarg de Catalunya”.

19.00 h. Màgia a càrrec de Mags del Món. Màgia i il·lusionisme per a petits i
grans.

20.00 h. Actuació musical del grup Lisbeth Brazilian 4et, amb els ritmes
més actuals del Brasil.

21.30 h. Projecció del curtmetratge “Privatitzar l’aigua. Comerciar amb
la vida” (6’).

21.45 h. Projecció de “También la lluvia” (2010). Dos amics estan rodant
una pel·lícula en terres bolivianes quan s’esdevé “La guerra de
l’aigua”. Una empresa privada es fa amb el control de l’aigua i
cobra preus que només alguns poden pagar. Direcció: Iciar Bollaín
(104’).
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