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Divendres 15 de juliolDivendres 15 de juliol

Dissabte 16 de juliolDissabte 16 de juliol

22.00h
Projecció del llargmetratge 
“LISTA DE ESPERA”(102’) 2000

dirigit per Juan CARLOS TABÍO. 
Els passatgers col·lapsen una terminal d'autobusos 
d'un poble cubà perquè tots els vehicles passen plens 
i no recullen viatgers. Per poder emprendre el viatge, 
tots s'impliquen en la reparació de l'únic transport 
atrotinat que queda en la terminal. Una experiència 
en la qual cadascun descobrirà el millor de si mateix.

De 18.30h a 20.30h
Ambientació amb jocs infantils 
gegants de la mà de l’ONGD  SED.

21.30h
Fragment del curtmetratge: 

“Cubanos entre la vida y 
el Èbola” (10’) 2012

És una coproducció del Sistema Informatiu de la 
Televisió Cubana i el Ministeri de Salut Pública de 
Cuba, on els metges cubans són els protagonistes. 
Van salvar la vida a 381 persones contagiades de 
l’Èbola a l’Àfrica.

21.45h
Projecció del curtmetratge:  

“EL YUMA”(15’) 2012 

dirigit per BENICIO DEL TORO. 
(Curtmetratge dins el llargmetratge 7 días en la 
Habana). Teddy Atkins és un jove turista nord-americà 
que viatja a l'Havana per primera vegada. El seu xofer, 
un conductor de taxi cubà de mitjana edat i diplomat 
en enginyeria, li oferirà un tour per la ciutat que serà 
tot menys convencional.

21.45h
Projecció del llargmetratge: 
“CONDUCTA” (108’) 2014

dirigit per ERNESTO DARANAS con 
ARMANDO VALDÉS FREYRE. 
Explica la història de Chala, un nen d'onze anys que 
viu en un ambient de violència, amb una mare addicta 
a les drogues i l'alcohol i gossos de baralla que 
entrena per sostenir la seva llar. Aquest nen, que va 
a l'escola sense despullar-se de la seva marginalitat 
i conflictivitat, té una relació especial amb la seva 
mestra Carmela.

De 18.30h a 20.30h: 
Ambientació amb jocs infantils 
gegants de la mà de  L’ONGD SED.

20.00h
Exhibició de dansa cubana,  
a càrrec de l’ESCOLA DE DANSA   
ZENSALSA (Toni Santos i Elys de Souza).

21.30h
Projecció del curtmetratge: 
“Experiència al Camp de Refugiats 
d’IDOMENI” (5’) 2016

A càrrec de Jordi Castellnou, 
qui ens explicarà la seva 
estada als camps de 
persones refugiades des de 
la seva pròpia pell i la 
situació en que estant 
sobrevivint milers de 
persones a la zona del pas 
fronterer cap a Macedònia.

El Casal d’Amistat a Cuba prepararà durant la 
jornada Mojitos amb autèntic Rom Cubà.

El Casal d’Amistat a Cuba prepararà durant la jornada Mojitos amb autèntic Rom Cubà.



L’Ajuntament de Lleida, a través de la 
Regidoria de Participació Ciutadana, Drets 
Civils i Cooperació i el Casal d’Amistat amb 
Cuba, us oferim la possibilitat de gaudir del 
cinema solidari durant les nits d’estiu del 
15 i 16 de juliol de 2016.

Es realitzaran diferents actuacions, es 
projectaran curtmetratges, documentals i 
pel·lícules que ens mostraran diferents 
seqüències culturals i socials a Cuba.

Organitza:Col·labora:

Durant els dos dies:

• Visualitzarem pel·lícules, curtmetratges 
i documentals entorn a la situació del 
poble cubà.

• Parada informativa i divulgativa de les 
actuacions que duu a terme el Casal 
d’Amistat amb Cuba.

• Exposició: “Des de Lleida 
col·laborant amb Cuba” 
del Casal d’Amistat amb Cuba.

Us convidem a passar una bona estona de 
cinema i espectacles a la fresca a  Dr. Fleming 
(al tram de vianants).

Activitats 
gratuïtes
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