
L’Ajuntament de Lleida, a través de la 
Regidoria de Participació Ciutadana, 
Drets Civils i Cooperació i l’Assoc. 
Garrigues Cooperació Internacional, us 
oferim la possibilitat de gaudir del cinema 
solidari durant les nits d’estiu del 14 i 15 
de juliol de 2017. 

Es realitzaran diferents actuacions, es 
projectaran curtmetratges, documentals i 
pel·lícules que ens mostraran diferents 
realitats a Colòmbia.

Organitza:

Durant els dos dies:
• Visualitzarem pel·lícules, curtme-
tratges i documentals entorn a la 
realitat a Colòmbia.

• Parada informativa i divulgativa de les 
actuacions que duu a terme l’Associació 
Garrigues Cooperació Internacional, 
l’Associació ACDC Lleida.cat i l’Asso- 
ciació Amigos Mira.

• Exposició: “La Pau a Colòmbia, 
un teixit de llaços comunitaris” 
de Garrigues Cooperació Internacional.

• Exposició “ Lleida-Lérida, dues 
ciutats germanes” d’Ajuntament de 
Lleida.

Us convidem a passar una bona estona de 
cinema i espectacles a la fresca a Dr. Fleming 
(al tram de vianants).
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22.00h
Projecció del llargmetratge 
“Maria Llena eres de gracia” 

dirigit per Josuhua Marston. (101’) 2004

María és una jove colombiana 
de 17 anys que viu amb la 
seva mare, la seva germana i 
el fill d'aquesta en una casa 
molt petita en un poble 
allunyat de la capital. Treballa 
en una fàbrica de roses, en 
unes condicions laborals molt 
dures. Ofegada per la pressió 
familiar, laboral i de la vida 
quotidiana al seu poble, María 
decideix provar fortuna a 
Bogotà. 
Allí acaba integrant-se en el perillós i despietat negoci 
del narcotràfic internacional, contractada com a "mula" 
per portar droga allotjada en el seu estómac als Estats 
Units.

De 19.00h a 20.30h
Ambientació amb jocs infantils 
de la mà de  l’Assoc. Amigos Mira

20.30h
Exhibició de salsa 
i Merengue
a càrrec de Tito Vicentito

21.30h
Projecció del curtmetratge
“Huellas que no callan” 

d’Oxfam Intermón. (28’) 2016

Més de 50 anys de conflicte armat a Colòmbia on les 
dones han estat les víctimes més silenciades. Un 
recorregut testimonial per la història i la lluita 
d'aquestes dones en un context on la violència és la 
dinàmica quotidiana de la resolució de tots els 
conflictes.

22.00h
Projecció del llargmetratge: 
“LA MILAGROSA” 
dirigit per Rafael Lara. (106’) 2008

Explica la història d'Eduardo, 
un jove colombià de classe 
alta, qui és segrestat per la 
guerrilla en una pesca mira- 
culosa i que viu aquest flagel 
més d'un any fins que recupera 
la seva llibertat en un rescat 
militar. Durant el seu segrest 
viu una sèrie de situacions 
que li faran replantejar tot el 
que creia, sent testimoni mut 
del perill i les contradiccions 
del conflicte armat colombià.

De 19.00h a 20.30h
Ambientació amb jocs infantils 
de la mà de l’Assoc. Amigos Mira

20.00h 
Exhibició de balls 
típics i tradicionals 
colombians, 
Cúmbia i Vallenato  
a càrrec de Ruth       

21.30h
Projecció del curtmetratge
“Mujeres resueltas a construir la paz” 
dirigit per Lula Gómez. (28’) 2015

Píndoles extretes del documental  Mujeres al 
frente, la ley de las más nobles, set entrevistes, 
set testimoniatges de set guerreres. Parlen d'una 
pau possible, de reinserció, de cessament 
d'armes, reneguen del patriarcat i l'espiral de 
violència que mata.

Activitats 
gratuïtes

Divendres, 14 de juliol

Dissabte, 15 de juliol

L’Associació Garrigues Cooperació Internacional i  

l’Associació ACDC Lleida.cat, prepararan durant la 

jornada “empanadas y refajos” típics 

colombians i parada d’artesania colombiana.

L’Associació Garrigues Cooperació Internacional i  l’Associació ACDC Lleida.cat, prepararan durant la 

jornada “empanadas y refajos” típics colombians i parada d’artesania colombiana.


