En el corazón de Conga.

69 min. Perú 2012.
4 directors. VO Castellà. Tots els públics
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Projecció
Setembre
2018

Cajamarca és una idíl·lica regió de Perú, un paradís a la terra del que el principal tresor, el riu Conga, és
l’objecte del desig d’interessos miners. Algunes veus crítiques s’han destacat, com la del defensor Marco
Arana. D’altres també donen el seu testimoniatge en aquest fantàstic documental en què la seua estètica
ens aproxima a la visió paradisíaca de l’entorn i on la seua ètica és la pròpia de la gent de la regió.

Omar.

98 min. Palestina 2013.
Hany Abu-Assad. VO sub Castellà. NR menors de 16.

25

IX edició
CICLE
DE CINEMA
SOBRE

Projecció
Octubre
2018

El mur de Cisjordània, la militància d’Omar, l’estima entre Omar i Nadia, la resistència, la captura, l’expiació, la traïció i les invencibles armes de la potencia ocupant: Israel. Omar no permetrà que aquest embolic
acabe dividint-lo, com tampoc que Palestina, la seua terra i el seu altre amor, patisca la mateixa destinació. Tampoc permetrà que es ressenta ni una mica la indissoluble relació que li uneix a Nadia.

Refugiado.

95 min. Argentina 2014.
Diego Lerman. VO Castellà. NR menors de 12.

19

DRETS
HUMANS

Projecció
Novembre
2018

Laura pateix violència de part de la seua parella. Matías, que és el fill de tots dos, és convertit en víctima
col•lateral. Un dia mare i fill decideixen fugir perquè ja no poden aguantar aquest patiment. Troben una
casa d’acollida on s’allotgen altres víctimes de violència de gènere, però la fugida haurà de continuar,
atrapant a Matías en l’estupor i la confusió.

Les anges de Satan.

84 min. Marroc 2007.
Ahmed Boulane. VO sub Castellà. NR menors de 18.

12

Projecció
Desembre
2018

Un grup musical que fa rock dur es converteix en focus d’atenció de les autoritats del Marroc. En un
conflicte entre tradició i llibertat d’expressió la justícia portarà davant els tribunals als músics, 14 en
total, acusant-los de “soscavar la fe musulmana” i de “satanisme”, una acusació que commocionarà a la
societat i als mitjans de comunicació que acabaran demanant la seua llibertat.

Don Ca.

90 min. Colòmbia 2013.
Patricia Ayala Ruiz. VO Castellà. NR menors de 18

16

Projecció
Gener
2019

Don Camilo “està tocat del perol”. Des de jove fa coses que cap ésser humà no gosaria. D’antuvi és l’únic
auxili d’uns xiquets colombians de la comunitat afrodescendent. A “Don Ca” el convidaries a ta casa,
menjaries amb ell i xarraries durant hores per acabar preguntant-te si els que estan bojos no seran els qui
han ficat a Colòmbia en la discòrdia de les últimes cinc dècades.

Amnistia

Internacional

Les vides de Grace.

96 min. EEUU 2013.
Destin Cretton. VO sub Castellà. NR menors de 12.

13

Projecció
Febrer
2019

Grace treballa a un centre per a menors que pateixen diferents problemàtiques. Estima el seu treball fins
al punt de lliurar-se en cos i ànima a uns xavals que necessiten tota la protecció del món. Un dia arriba
una noia al centre amb la qual Grace se sent especialment identificada. Un record llunyà sembla despertar-se en ella i amb la qual cosa les dues acabaran transitant el mateix camí.

Bar bahar.

96 min. Israel 2016.
Maysaloun Hamoud. VO sub Castellà. NR menors de 16.

06

QUI SOM
Amnistia Internacional és un moviment global integrat
per persones en la seua majoria voluntàries, que treballen
perquè es respecten els drets humans en tot el món.
La nostra visió és la d’un món en el qual totes les persones
gaudeixen de tots els drets humans proclamats en la
Declaració Universal de Drets Humans i en altres
instruments internacionals de drets humans.

Projecció
Març
2019

Tres dones palestines que viuen a Tel Aviv són les protagonistes d’aquest drama centrat en l’amistat i les
relacions amoroses. Salma, Laila i Nur són molt distintes entre si encara que les uneix l’habitatge que comparteixen i la solidaritat que naix entre elles. Les nits de festa, música i lligues se succeeixen sense solució de
continuïtat i les tensions entre la tradició i la modernitat representaran la pedra de toc que les posarà a prova.

Animats per aquesta visió, la nostra missió consisteix a realitzar
labors d’investigació i acció centrades a impedir i posar
fi als abusos greus contra tots els drets humans.
Investigació i acció són els motors que impulsen a
Amnistia Internacional.
Imparcialitat i independència, els nostres senyals d’identitat.

Dones de novembre.

75 min. Espanya 2015.
Óskar Navarro, Sergi Tarín. VO sub Castellà. NR menors de 18.

10

Projecció
Abril
2019

Després de dècades de dolor i repressió un grup de dones aconsegueix que l’Ajuntament de Paterna atorgue el permís per obrir les fosses on van ser llançats els cossos de pares i familiars assassinats durant la
guerra civil i el franquisme. Superb documental que ofereix una mirada esclaridora sobre l’esforç col•lectiu de les víctimes per recuperar la memòria històrica.

Tartina city.

88 min. Txad 2007.
Issa Serge Coelo. VO sub Castellà. NR menors de 18.

15

Projecció
Maig
2019

Adoum és un periodista que pretén revelar a Amnistia Internacional les atrocitats que estan ocorrent a Txad.
Són els anys huitanta i el país està sota un fosc règim que no dubta a emprar la tortura i la desaparició forçada.
Adoum és detingut i portat a una presó subterrània de la capital on coneix a Koulbou, el qual s’emprarà a fons
amb les persones allí empresonades per fer complir la missió que se li ha encomanat.

600 Millas.

85 min. Mèxic 2015.
Gabriel Ripstein. VO Castellà i Anglès amb sub Castellà. NR menors 12.

11

Projecció
Juny
2019

Arnulfo i Hank són els protagonistes d’aquest drama centrat en el comerç d’armes. L’un trafica il•legalment entre Mèxic i els EUA, l’altre és una espècie de policia capficat en perseguir delinqüents. La destinació de tots dos es creua, però en lloc d’acabar a tirs Arnulfo sentirà una simpatia per Hank més enllà del
fet que serà el seu presoner fins que es reuneixen amb altres membres de la banda.

ORGANITZA:
Amnistia Internacional-València

COL·LABORA:
Universitat de València

PROJECCIONS: a les 19:00h.
Aula Magna
La Nau - Universitat de València
Carrer de la Universitat, 2 · València

ENTRADA GRATUÏTA
Al finalitzar les pel·lícules hi haurà un col·loqui a càrrec
d’una persona especialista.

AMNISTIA INTERNACIONAL
València

Carnissers, 14-baix drta. - 46001 València
T: 963 913 984
E: valencia@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org/valencia
f: www.facebook.com/amnistiainternacionalvalencia

