


30/11/13
Roda de Ter
Casament a la platja
Marroc, 2008
Director: Mohamed Amin 
Benamraoui

Curtmetratge documental de 
10 minuts de durada que ens 
aproxima al poble amazigh: la 
seva llengua, cultura i tradició.

Un novio para Yasmina
Espanya, Marroc, 2008
Directora: Irene Cardona

El matrimoni de Lola està en 
crisi, sospita que Jorge, el seu 
marit, s’ha enamorat de Yasmina. 
Yasmina té pressa per casar-se 
amb Javi, un policia municipal que 
s’ho vol prendre amb filosofia.
Una faula estiuenca sobre els 
matrimonis de conveniència, el 
compromís social i la vida en 
parella.

Teatre Eliseu | 19h
(Amb la col·laboració d’Amic 
Amazigh)

Exposició El Rif poble 
amazic d’Amic Amazigh

16/1/14
Prats de Lluçanès

Targeta Roja: Futbol
y racismo
Equador, 2007
Director: Rodolfo Muñoz

Documental que analitza de 
forma crítica com el racisme 
afecta el món del futbol, 
centrant-se en l’Equador i el 
racisme com un comportament 
nacional.
El futbolista Agustín Delgado 
va ser sancionat amb 1 any 
de suspensió pels incidents 
registrats en un partit de la 
lliga equatoriana. Ell sempre ha 
manifestat que aquesta sanció 
es deu al seu color de pell i al 
poder de manipulació que tenen 
els rics sobre els pobres.

Biblioteca municipal Sant
Jordi | 18h
(Amb la col·laboració del
Casal del Jovent)

15/12/13
Calldetenes

Stanley Ka Dabba
Índia, 2011
Director: Amole Gupte

Stanley és un nen molt estimat 
pels seus companys de classe 
i pels professors. Tothom està 
impressionat amb la seva 
capacitat de lectura, escriptura i 
la seva creativitat. Però l’Stanley 
és l’únic alumne que no té 
carmanyola. Els amics li donen 
part del seu dinar fins que un 
professor ho descobreix.
STANLEY KA DABBA es va rodar 
en una escola de Mumbai, durant 
un any i mig, amb un pressupost 
mínim i amb la participació de 
més de cent setanta nens.

Auditori Teatre | 12h
(Amb la col·laboració de l’AMPA
de l’Escola Sant Marc)

Exposició Sunday Sikh
al vestíbul de l’Ajuntament
del 9 al 15 de desembre

24/1/14
Sant Pere
de Torelló

Com vaig celebrar la
fi del món
Romania, 2006
Director: Catalin Mitulescu

Bucarest, 1989. Últim any de la 
dictadura de Ceausescu. L’Eva 
viu amb els seus pares i el seu 
germà de 7 anys, Lalalilu. L’Eva 
s’ha enamorat per primera 
vegada i somia amb poder fugir 
de Romania. El seu germà té 
por que se’n vagi i junt amb dos 
amics preparen un pla perquè 
l’Eva es quedi: matar el dictador. 
L’humor i l’acostament als estils 
de Kusturika i Fellini impregnen 
aquest conte sobre la vida en 
temps de Ceaucescu i com 
cal somiar per enderrocar els 
totalitarismes.

Sala Bellmunt | 21h
(Amb la col·laboració del Consell 
Municipal de Cultura)

16/2/14
Sant Quirze
de Besora
Somnis trencats
Catalunya, 2012
Projecte de codesenvolupament 
de l’Ajuntament de Vic finançat 
per l’Agència Catalana de 
Cooperació

Documental sobre els riscos de 
la immigració clandestina. El 
treball recull experiències dels 
senegalesos que viuen a Vic.

Sang al mòbil
RD Congo, Dinamarca, 2010
Director: Frank Piasecki Poulsen

La part més important dels 
minerals utilitzats per produir 
telèfons mòbils prové de les mines 
situades a l’est de la RDC. El 
món occidental està comprant els 
anomenats minerals del conflicte 
i per aquest motiu finança una 
guerra civil que, segons Drets 
Humans, és la més sagnant des 
de la segona Guerra Mundial.

Teatre El Centre | 17.30h
(Amb la col·laboració de 
l’Associació Amics del Senegal 
del Bisaura) 
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Totes les sessions són gratuïtes


