14a EDICIÓ

CINEMA
SOLIDARI
AL CARRER

PERSONES
REFUGIADES
19 i 20 de juliol de 2019
Avinguda Blondel (darrera de l’IEI)
i Pati de les Comèdies

BJECTIUS

DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE

Divendres 19 de juliol
20.00 h

22.00 h

Muntatge d’un refugi d’emergèn- Projecció del llargmetratge:
cia i mostra de la vida en un camp
de persones refugiades a través
Dirigida per Lasse Hallström (117’), 2014.
d’ulleres de Realitat Virtual.

UN VIAJE DE 10 METROS

Els Kadam, una família
índia amb Papa (Om
Puri) al cap, es trasllada al sud de França.
Allà decideixen obrir un
restaurant enfront d’un
restaurant francès d’alta
cuina, amb una estrella
Michellin, regentat per
l’odiosa Madame Mallory
(Helen Mirren).

21.15 h
Projecció del documental:

LA NIÑA BONITA

Dirigit per Julieta Cherep (28’), 2017.
La història d'una família siriana que va fugir del seu
país i viu temporalment en un camp de persones
refugiades. La seva filla gran, Hala, somia amb
reprendre els seus estudis i retrobar-se amb el seu
pare. La seva vivència es creua amb la d'una altra
nena que, anys enrere, va patir el mateix per culpa
d'un cop d'estat. Les seves vides comparteixen una
mateixa experiència en què l’Acnur va estar present
per garantir els seus drets fonamentals.

Amenitzat amb música ambient i
concerts, a càrrec de grups locals
de la ciutat de Lleida.
Servei de barra i menjar.

Dissabte 20 de juliol
20.00 h

22.00 h

Muntatge d’un refugi d’emergèn- Projecció del llargmetratge:
cia i mostra de la vida en un camp
de persones refugiades a través
Dirigida per Olivier Nakache i Éric Toledano
d’ulleres de Realitat Virtual.
(109’), 2011.
Gimcana solidària 'Posa't a les seves
Philippe, un aristòcrata milionari que s’ha
sabates': Activitat familiar per a conèixer i En
quedat tetraplègic a causa d’un accident de

INTOCABLE

apropar-nos d'una manera didàctica a la
realitat de les persones refugiades.

21.15 h
Projecció del documental:

EL LOCO DEL DESIERTO
Dirigit per Julieta Cherep (31’), 2018.

La història i projecte de Tateh Lehbib, un refugiat
sahrauí que va construir un refugi resistent a la
calor i a les tempestes de sorra amb ampolles de
plàstic.

parapent, contracta com a cuidador a domicili a
en Driss, un migrant d’un barri marginal recentment sortit de la presó. Encara que, a primera
vista, no sembla la persona més indicada, els dos
acaben aconseguint que convisquin Vivaldi i
Earth Wind and Fire, l’eloqüència i la hilaritat, els
vestits d’etiqueta i el xandall. Com acabarà la
història?

Amenitzat amb música ambient i
concerts, a càrrec de grups locals
de la ciutat de Lleida.
Servei de barra i menjar.

Es projectaran documentals i pel·lícules que ens mostraran diferents realitats
de les persones refugiades i desplaçades a la força.

Durant els dos dies:
- Visualitzarem pel·lícules i documentals
sobre la problemàtica que poden patir les
persones refugiades i entorn els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS).
- Parada informativa i divulgativa. Una tenda
de campanya com les que utilitza l’ACNUR,
l’Agència de l’ONU per a les persones refugiades
afectades, i ulleres de realitat virtual, permeten
a les persones assistents interactuar i visualitzar els elements que configuren la vida de les
persones refugiades afectades per les crisis
humanitàries.

Us convidem a passar una bona estona de cinema a
la fresca a l’avinguda Blondel (darrera de l’IEI) i Pati
de les Comèdies.
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ACTIVITATS
GRATUÏTES
L 908-2019

El Comitè Català
per als Refugiats
– Catalunya amb
ACNUR i l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i
Feminisme, us oferim la possibilitat de
gaudir del cinema solidari durant les nits
d’estiu del 19 i 20 de juliol de 2019.

