CICLE DE CINEMA

PALESTINA BATEGA
Del 3 al 17 de febrer de 2022

CICLE DE CINEMA PALESTINA BATEGA

3000 NITS
Dirigida per Mai Masri
País: Palestina

Any: 2015

Durada: 103 min.

Idioma: VOSE

Inspirada en una història real i rodada en una presó,
‘3000 Nits’ explica la història d’una mestra palestina recent casada que va ser detinguda sota falses acusacions
i empresonada en una presó israeliana on va donar a
llum al seu fill. A través la seva lluita per pujar el seu fill
darrera els barrots, la pel·lícula traça el viatge d’una jove
mare plena d’esperança, resiliència i supervivència contra tot pronòstic.
> Dijous 3 de febrer a les 19h. Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït
> Dissabte 5 de febrer a les a les 18h. Cineclub Utopia (Sant Just Desvern) Gratuït
> Diumenge 6 de febrer a les 18h. Cineclub Casal (Olesa de Montserrat)
3€ persones sòcies, 4€ entrada general
> Divendres 11 de febrer a les 20h. Cineclub Sala Santa Llúcia (Reus) Gratuït
> Dissabte 12 de febrer a les 19h. Cineclub El Coro (Sentmenat)
3€ persones sòcies, 4,50€ entrada general

IBRAHIM: UN DESTÍ PER DEFINIR
Dirigida per Lina Al Abed
País: Líban/Palestina

Any: 2019

Durada: 75 min.

Idioma: VOSC

Aparentment, Ibrahim Al Abed era el pare d’una família
palestina ordinària, amb una feina ordinària, resident a
Damasc. Però Ibrahim també era Rashid, membre secret
del grup Abu Nidal, també conegut com el Consell Revolucionari, una facció militant palestina. El 1987 va desaparèixer, abandonant la seva esposa i cinc fills, un dels quals
era Lina Al Abed, directora d’aquest documental.
> Dijous 17 de febrer a les 19h. Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït

CICLE DE CINEMA PALESTINA BATEGA

FEDAYIN, EL COMBAT
DE GEORGES ABDALLAH
Dirigida per Vacarme(s) Films
País: Líban/Palestina

Any: 2020

Durada: 81 min.

Idioma: VOSC

El nom de Georges Abdallah apareix regularment a manifestacions, articles de premsa o a cartes dels parlamentaris al Ministeri de Justícia. Qui és? Per què un comunista libanès d’origen cristià ha estat empresonat a
França durant més de 35 anys? Per què els palestins el
consideren un dels seus presoners?
‘Fedayin, el combat de Georges Abdallah’ segueix la
trajectòria d’un infatigable comunista àrab i combatent
per Palestina.
Des dels camps de refugiats palestins, que han forjat
la seva consciència, fins a la mobilització internacional
pel seu alliberament ens disposem a conèixer aquell
que ha esdevingut un dels presos polítics més antics
d’Europa.
> Dimecres 9 de febrer a les 19h. Cineclub el Cercle (Barcelona) Gratuït
> Dijous 10 de febrer a les 19h. Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït
> Diumenge 13 de febrer a les 17.30h. Cineclub La Comarca del Moianès (Castellterçol) 5€
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