
17, 18 i 19 de juliol 
Av. Blondel (darrere IEI) 

Lleida, 2015

17, 18 i 19 de juliol
Av. Blondel (darrere IEI) 

Lleida, 2015

Dignitat i drets laboralsDignitat i drets laborals

17, 18 i 19 de juliol 2015
Av. Blondel (darrere IEI) Lleida

Col·labora: Organitza:

10a EDICIÓ
CINEMA 
SOLIDARI
AL CARRER

10a EDICIÓ
CINEMA 
SOLIDARI
AL CARRER

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Drets Civils, 
Cooperació i Igualtat, Justícia i Pau- Comissió de Lleida i la Fundació 
Pau i Solidaritat -CCOO Lleida, us oferim la possibilitat de gaudir de 
cinema solidari durant les nits d’estiu del 17, 18 i 19 de juliol de 2015. 

Es realitzaran diferents actuacions musicals, teatrals, curtmetratges, 
documentals i pel·lícules que ens mostraran diferents situacions que ens 
faran reflexionar sobre la dignitat i els drets laborals, donant a conèixer 
la precarietat que existeix actualment en diferents indrets del món, amb 
una mirada especial a la situació de la dona i dels infants.

Durant els tres dies:

- Visualitzarem pel·lícules, curtmetratges i documentals entorn la dignitat i els 
drets laborals

- Parada informativa i divulgativa de les actuacions que duu a terme Justícia i Pau 
Lleida i la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Lleida.

- Productes de comerç just proporcionats per Intermón Oxfam. 
- Exposició: “Treballadores, històries de lluita arreu del món per la igualtat de 

gènere en el treball”, de la Fundació Pau i Solidaritat -CCOO Lleida.
- Servei de bar a càrrec de la Plataforma de joves Solidaris KooXacció. 

Us convidem a passar una bona estona de cinema i espectacles a la fresca. 
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Divendres, 17 de juliolDivendres, 17 de juliol
21.45h
Projecció del llargmetratge: 
“En tierra de hombres" 
dirigit per Niki Caro (126'). 2005.

Una dona maltractada (Charlize Theron), mare de dos 
nens, torna al seu poble natal després d'abandonar 
al seu marit. Decideix treballar a la mina perquè l'ofici 
li reporta més diners que qualsevol altre, però que 
les dones treballin a la mina no està ben vist, i ella 
s’haurà d'enfrontar amb els seus pares i la resta de 
companys de la mina, que veuen amenaçats els seus 
llocs de treballs per les dones i descarreguen les 
seves ires contra elles amb assetjaments sexuals i 
humiliacions.

21.30h
Projecció dels curtmetratges: 
“Pecera”, dirigit per Carlos Bouvier (11’). 2011. 

Parla de la precarietat laboral, del món dels Recursos 
Humans i de les empreses de treball temporal.

“Recursos Humanos” 
dirigit per Joan Àlvarez (3’). 2013. 

Plasma de manera còmica i directa una de les 
violències que pateixen les dones, en concret, en 
l’àmbit laboral.

22.15h
Projecció del llargmetratge: “Pride”
dirigit per Matthew Warchus. (120’). 2014.  

A l'estiu de 1984, essent primera ministra Margaret 
Thatcher, el Sindicat Nacional de Miners (NUM) 
convoca una vaga. Durant la manifestació de l'Orgull 
Gai a Londres, un grup de lesbianes i gais es dedica 
a recaptar fons per ajudar les famílies dels 
treballadors, però el sindicat no accepta els diners. 
El grup decideix llavors posar-se en contacte directe 
amb els miners i van a un poblet de Gal·les. Comença 
així la curiosa història de dues comunitats totalment 
diferents que s'uneixen per una causa comuna.

20.00h
Actuació musical 
a càrrec del grup “Hora de Joglar” 
Vuit músics que endeguen un projecte amb la il·lusió 
de compartir un seguit d’històries carregades de 
música, de música plena d’històries.

21.30h
Projecció del curtmetratge: 
“Proverbi Xinés”   
dirigit per Javier San Román  (9’). 2007. 
Sergi, un migrant cubà, vol treballar de cambrer en 
un restaurant xinès, però el món no sembla estar 
preparat per a una cosa tan revolucionària.

22.00h
Projecció del llargmetratge 
“Trash, ladrones de esperanza” 
dirigit per  Stephen Daldry (115’). 2014. 
Dos nens de les faveles de Río de Janeiro troben una 
cartera a l'abocador on busquen diàriament, però no 
s'imaginen que aquest descobriment pot canviar les 
seves vides. Quan la policia local apareix per oferir-los 
una generosa recompensa per la cartera, els dos nois, 
comprenen que han trobat alguna cosa important. 

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

20.00h
Actuació musical del grup 
“Silvamara”, Cançó Poesia 
Una mar trencant a dins del pit, una veu plena de nius, 
unes mans que fan i diuen, una deu que és una albada, 
una alfabeguera entre els dits.

20.00h
Actuació musical a càrrec del grup 
“La Terrasseta de Preixens”
De la mateixa manera que els restaurants xinesos 
converteixen la primavera en rotllets, la Terrasseta 
de Preixens s’encarrega de convertir una festa en 
Festa Major.

21.30h
Projecció del curtmetratge: 
“La boda” 
dirigit per Marina Seresesky (12’). 2012. 
Mirta és cubana i viu a Madrid. Com moltes migrants 
treballa en la neteja. Avui a les sis de la tarda es casa 
la seva filla. Però res surt com ella planeja, i arribar a 
aquestes noces és més difícil del que sembla.

Dissabte, 18 de juliolDissabte, 18 de juliol

Diumenge, 19 de juliolDiumenge, 19 de juliol
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Matinal familiar
A la Sala Alfred Perenya (Av. Blondel, 64)

11.30h
Projecció del curtmetratge: 
“El hombre orquesta” 
de Pixar (4’). 2005. 

Una petita camperola amb una gran moneda d'or va 
a la font de la plaça per demanar un desig i es troba 
amb dos músics de carrer. Tots dos competiran per 
aconseguir la moneda.

Projecció del llargmetratge: 
“Els nens de Timpelbach” 
dirigit per Nicolas Bary (95’). 2008.  
Indicat per a infants a partir de 7 anys.
Cansats de les contínues entremaliadures dels 
indisciplinats nens i nenes que no accepten cap 
autoritat, els adults de Timpelbach decideixen 
abandonar la ciutat per donar-los una lliçó. Un cop 
sols, sense pares ni mares, sorgeixen dues bandes 
que intenten dominar l’indret, però aviat s'adonen que 
les coses no són tan fàcils i que tenir cura de si 
mateixos és molt més dur del que pensaven.




