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Cicle de Cinema i Drets Humans
projeccions i conferències

Lleida
2020

Memòria històrica i antigitanisme

Economia feminista
5 de novembre | de 18 a 20 hores

12 de novembre | de 18 a 20 hores

“Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les
dones migren?”, CooperAcció i La Directa, 2019, 48
minuts.

“The silent memory”, Seo Cizmich, 2014, 15
minuts.

La María treballa d’interna, cuida 24 hores d’una
persona gran a Tarragona, amb el cap posat en
tenir cura del seu pare a l’altra banda de l’Atlàntic.
La Lucelly cuida, des del bon dia al petó de bona
nit, la filla d’una família de ciutat, mentre les seves
creixen al camp. La Luz Myriam necessita que la
seva mare cuidi les netes i així ella poder seguir
lluitant en defensa del riu Magdalena ara que, desplaçada del territori on
pescava, subsisteix com a treballadora de la llar.
Són tres de les desenes de milers de dones que posen cos a una ‘fuga de
cures’ d’Amèrica Llatina a Europa i dels territoris rurals a les ciutats.

Auschwitz, 2 d’agost de 1944. La música s’ha parat.
Ja no podrem escoltar mai més a l’home gitano
tocant el violí, ni a les dones gitanes cantant…
2.986 veus van ser silenciades per sempre… o
almenys això és el que es pensaven.
Pierro Terracina, un jueu supervivent i testimoni
d’aquella tràgica nit. La narració dels fet donaran veu als records silenciats.

Ana G. Aupi| Responsable de territoris i activisme

Maria Rubia| Presidenta Assoc. Intercultural Nakeramos

Entitat: CooperAcció

Entitat: Plataforma 8 d’abril

exposició:
És una iniciativa del Pla
Integral del Poble Gitano
a Catalunya, resultat
de treball conjunt
entre l’administració,
associacions
gitanes,
persones expertes i la
Universitat Oberta de
Catalunya. Està conduit
per Rromane Siklǒvne
en coordinació amb el
Pla Integral del Poble
Gitano de Catalunya.

Crisi econòmica i social

19 de novembre | de 18 a 20 hores

“Flores en la basura 2020”, José Antonio Romero,
2013-2020, 70 minuts.
Rodada al llarg de 2013 a 2019, és una fotografia
de les cicatrius que ha deixat la gran recessió
a Espanya. Qui ha perdut en aquesta crisi? La
gent jove, les dones, les persones treballadores
entre 35 i 45 ..., les persones de més de 45 anys,
les jubilades... Flores en la basura tracta d’elles i
visibilitza les devastadores conseqüències a l’estat
espanyol de la Gran Crisi i de la situació extraordinària provocada per la
COVID 19.

José Antonio Romero | Director		

Museu virtual del Poble Gitano
Online: https://www.museuvirtualgitano.cat/

Entitat: CCOO Terres de Lleida

curs de matèria transversal | 2 ECTS

matrícula

Dates: oberta fins al 5 de novembre.
Lloc: Unitat de Cultura (Planta baixa, Edifici Polivalent), Campus de
Cappont. C/ Jaume II, 71 · Tel. 973 70 33 90 · cultural@udl.cat
Import matrícula: 79,06€

Dates: Del 5 al 19 de novembre de 2020. Horari: De 18 a 20h.
Online: sessions virtuals prèvia inscripció a cooperacio@udl.cat
Avaluació: assistència obligatòria al 80% del curs i entrega d’un
comentari de cadascuna de les sessions.

Organitza:

Coŀlabora:

Participa:

Suport:

