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i campaments de refugiats sahrauís

Realitat i conflicte al Sàhara Occidental 
i campaments de refugiats sahrauís

18, 19 i 20 de juliol de 18.30 a 20.00 h
Av. Blondel (darrere IEI) Lleida, 2014

La Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, l’Associació 
Amics del Sàhara de les Terres de Ponent i la Fundació Lleida 
Solidària us oferim la possibilitat  de gaudir de cinema solidari 
durant les nits d’estiu del  18, 19 i 20 juliol del 2014. 
Es realitzaran diverses actuacions musicals i teatrals i es projectaran 
curtmetratges, documentals i pel·lícules que ens mostraran les 
diferents realitats del conflicte als territoris sahrauís.  

DURANT ELS TRES DIES, us convidem a passar una bona 
estona de cinema i espectacles a la fresca. 

9a EDICIÓ
CINEMA 
SOLIDARI
AL CARRER

9a EDICIÓ
CINEMA 
SOLIDARI
AL CARRER

Col·labora:Organitza:

FAT 
REVOLUTION 

MAGI



21.30 h
Projecció dels curtmetratges:
“Carta a Sahsa”, 
de Javier Reverte i Andoni Jaén (15’).
“Granitos de arena”, 
de Artegalia (25’).

22.15 h
Projecció d’“El viaje de Susu”, 
de Nicolás Muñoz (53’). 2003

21.30 h
 Projecció del curtmetratge: 
“La distància de 4 dits”, de la Plataforma 
de Joves KooXacció (8’). 2014

21.45 h
Projecció d’“Hijos de las 
nubes”, d’Álvaro Longoria i Javier 
Bardem (80’). 2012

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 
Aluspear and the Reagge Band.

Matinal familiar a la haima
11.30 h
Actuació de Fat Revolution 
Magí. Taller de globus infantil

12.00 h
Contacontes: “La mar juga amb 
l’aigua”, de la Fundació Lleida Solidària

Tarda

19.00 h
Performance “Por cada mina 
una flor”. 
Un gegantí mur de 2.700 quilòmetres envolta el 
Sàhara Occidental. Es tracta del mur més llarg del 
món, després de la Gran Muralla Xinesa, tot i que és 
un gran desconegut per a la majoria de la gent. Hi 
ha deu milions de mines sembrades al voltant del 
mur. Vine a fer una flor per a cada una d’aquestes 
mines.

20.00 h
Actuació musical de MUFID, 
cantant sahrauí.

20.00 h
Actuació musical a càrrec del grup 
ZELTAIRES, música folk instrumental i 
vocal per ballar a la fresca.

21.30 h
Projecció de curtmetratges: 
“Els campaments de refugiats”,
 a càrrec de la Fundació Lleida Solidària (5’).
“El color de la tierra”, 
de la plataforma DT Project (25’).

22.00 h
Projecció d’“El problema. 
Testimonio del pueblo 
saharaui”, dirigit per Jordi Ferrer i 
Pablo Vidal (82’). 2003

Una situació única al món; un territori completament 
aïllat; el sistema és amagar, tallar el pas, que ningú 
en parli, que no es filtri cap imatge; d’altra banda, 
que als governs dels altres països no els interessi el 
que hi passa és un valor afegit... Què succeeix quan 
algú vol entrar al territori i porta una càmera 
domèstica?

Dissabte,  de juliol

Diumenge,  de juliol

Llargmetratge que parla de l’actual clima d’agitació 
política al nord d’Àfrica i la responsabilitat de les 
potències. La política exterior basada en interessos 
econòmics, que relega a un segon pla els principis 
morals, ha desencadenat una situació de caos i 
violència. El film analitza la situació del Sàhara 
Occidental, l’última colònia africana, una regió que 
és a la vora de la guerra.

Susu és un nen sahrauí que s’ha apuntat per 
primera vegada a un programa d’ajuda humanitària 
per passar l’estiu lluny del campament de refugiats 
on viu. Per primera vegada a la vida veurà l’herba, 
la muntanya, el mar..

Divendres,   de juliol


