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PROGRAMACIÓ FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS

SETMANA DEL 7 AL 13 DE NOVEMBRE DE 2016
Després d'una intensa setmana de Cinema Ciutadà Compromès, que pots consultar
en les cròniques de cada sessió:

¡Alma, María, alma! Maestras de la República: Emocionant projecció i
col·loqui en la UGT-PV

Audiovisuals contra la corrupció! CCOO-PV Projecció de 4 audiovisuals

Refugiats amb “La España del Maquis”, a l’IES Lluís Vives

Dones de novembre al Centre Cívic i Cultural 3 Forques
Continuem amb una altra setmana de cinema: T’esperem!
El dilluns 7 de novembre doble sessió. 19:00 h. Al saló
d’Intersindical C/ Juan de Mena 18 i sobre memòria històrica
es projectarà “m ¡AQUI!s”, serà presentat pel seu
director Lican Esteve, el Dr. Manuel Polo metge i antropòleg
forense, conductor del documental i Emília Bolinches
Vicepresidenta d’ACICOM.
També projectarem un documental del CEE Professor Sebastián
Burgos “Imagina, el mundo cambia si cambias tú” fet per l’alumnat amb diversitat funcional
del Centre educatiu Sebastian Burgos.

7 de novembre, dilluns, 19:00 h. Al Col·legi Major
Rector Peset , Pl. Forn de Sant Nicolau, 4 Dones i
Cinema amb la projecció de 3 audiovisuals "Tras los
números", feta per internes de la presó de
Picassent, "Rosalia "i “14 anys i una dia”, per a la
presentació i col·loqui posterior comptarem amb
Javier Vilalta Director de l’HumanFest, Glòria Marcos, membre del
Consell Valencià de Cultura i Carles Lopez Cerezuela membre del Consell
de Gestió d’ACICOM.
Dimarts, dia 8 a les 19:00 h.a l'Octubre Centre Cultura Contemporània, C/ San Ferran
12 una altra sessió de Memòria Històrica "El terrer. un poble emmudit", comptarem
amb la presència de Sergi Tarin o Oskar Navarro els seus directors, per a presentarho junt amb Toni Gisbert, Secretari d’Acció Cultural, Jose Ignacio Pastor, Director del
Festival. Un col·loqui posterior també amb Carme Molina i Jaime Millás socis
d’ACICOM.
Dimecres, dia 9 de novembre, en el saló d'actes de la Facultat de Filologia,Traducció i
Comunicació en la Avd Blasco Ibañez 32 un gran audiovisual sobre ciutadania i
desigualtats "Y sin embargo se mueve" un documental que descriu com les lluites
populars i ciutadanes estan a les bases dels canvis socials i polítics. Comptarem amb la
presència de Teresa Forcades participant del documental, el seu director Nelo Martinez
Herraiz, Francesc Martínez Gallego, Vicedegà de la Facultat i la col·laboració per al
posterior col·loqui d'alguns activistes de València de la PAH, dels iaioflautes i
representants de la Xarxa d’Entitats del País Valencià.
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Dijous dia 10 doble sessió a les 19:00 h. en Ca Revolta, C/ Santa
Teresa 10 una sessió de dones i cinema amb 5 peces de
cortosporlaigualdad, comptarem també per a presentar-los
amb Paqui Méndez, directora de "Campeones invisibles"
patrocinat per la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València, també amb
Toni Collado i Carme Molina d’ACICOM.

En CGT-PV Biblioteca Llibertaria Ferrer i Guardia.en la Avd del Cid 154
projectarem fora de concurs dos documentals, d'una banda una sessió de
la memoria oblidada de la CNT, gràcies a “Los sueños de la hormiga roja” i
per una altra “Valentín, la otra transición” sobre el jove Valentín González,
assassinat en juny de 1979 en la vaga del Mercat d’Abastos; diverses persones
referents de punts de vista econòmics, socials i polítics valencians analitzen el
moment. Al col·loqui comptarem amb el director de l’audiovisual Jose
Asensio i Valentín Figueras, responsable de “Los Sueños de la Hormiga
Roja” i membre del Conell de Gestió d’ACICOM.

Divendres, dia 11 vos esperem en el Mesón de Morella en el C/ Mesón de Morella nº 2 a les
18:30 aquesta vegada amb una sessió d'educació amb la projecció de 4 audiovisuals ”Yo-Yoel”
,”Mamás y Papás”,”Líneas” i “La persona + importante” on també realitzarem la presentació i
col·loqui amb els responsables dels audiovisuals i la dinamització de Toni Collado, membre del
Consell de Gestió d’ACICOM.
Finalitzem la setmana com tots els diumenges en El Ventanal
C/ Fra Pere Vives 13-15 amb dos audiovisuals de
Memòria Historica i sobre economia: "Fer la Guerra.
Els últims combatens de Benissa en la Guerra Civil" que serà
presentat pel seu director Luis Botella Ivars i el curtmetratge
"Gourmet", el col·loqui posterior amb un pica-pica, propi del
costum de El Ventanal, serà dinamitzat per Raúl Fernandez de
El Ventanal i Valentín Figueras d’ACICOM.
Per a ampliar informació festivalccc.com, per correu 2016@festivalccc.com i per telèfon a
960722884 o 665585389.
Per reservar la teua butaca i per rebre informació: https://goo.gl/v2RsBL
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