
5 de març 
Entre l'anonimat i la resistència (dones i 
franquisme). 
amb Anna Campanera Reig, coautora de la guia didàctica i el 
reportatge junt amb José Ignacio Martín.

Projecció del documental i presentació d'una guia didàctica per 
treballar amb alumnat de Secundària editat per la Secció 
Sindical d'Ensenyament de CGT de Ponent. A través de quatre 
capítols metafòrics (L’exterior, el desert; L’interior, un 
hivernacle; La convivència, la ignomínia; La pròpia vida és 
impotència) que representen quatre àmbits de la dona - del 
vessant més social al més íntim -, es fa un recull, en forma 
d’entrevista, del testimoni de tres dones que han viscut el 
Franquisme, de diferents maneres, Entre l’anonimat i la  
resistència: Carme Alcalde, Antonina Rodrigo i Caterina Mateu.

El documental i la guia que l'acompanya poden ser un bon punt de partida per treballar diterents 
temàtiques tant a nivell personal (el dol, el sexe, el treball, la vida familiar, el silenci, la por, la  
germanor entre dones, la deshumanització, la consciència de gènere, l’aïllament...) com social (la  
guerra, la repressió, l’exili, el masclisme, el Franquisme, la presó...) A més a més, els apunts del 
narrador contrasten amb el treball entorn les fonts orals dels testimonis i la càrrega dramàtica de la  
darrera part, que permet relacionar els fets històrics i socials amb altres àmbits del coneixement, com 
la literatura i l’art.

El documental i la guia es poden aconseguir a lleida@cgt.es i el dia de la projecció, amb un bo d’ajut de 5€.
Acte organitzat conjuntament amb la CGT

12 de març

Silenci. Aquí es tortura
amb Laia Alsina, coautora del documental junt amb Mariona 
Ortiz i Núria Piera.

Un reportatge sobre la tortura aquí. El mecanisme que permet la 
tortura és com l’engranatge d’una màquina. Un engranatge 
format per policia i funcionaris de presons, fiscals, metges 
forenses, jutges, mitjans de comunicació i la societat que calla, 
gira la cara o  justifica la tortura.
El documental segueix el testimoni del Jordi Vilaseca, el Dani 
Morales, la Nekane Txapartegi, l’Uai Romano, l’Iker Agirre i 
l’Amaia Urizar. Les seves històries però, són com les de moltes 
altres persones. En el moment d'acabar el documental, la 

majoria havien estat condemnats a diverses penes amb declaracions obtingudes sota tortura. El 
reportatge, però, té uns altres protagonistes, els qui es van negar a parlar amb les autores. Els qui van  
posar excuses com que el seu trípode no cabia en una roda de premsa dels Mossos d’Esquadra...
Més informació: http://silenciaquiestortura.blogspot.com

19 de març 
Sessió de curtmetratges que parlen de dones.

Violeta(2010)  
Direcció:Viviana Bohórquez Montsalve. 
Un cortometrage animado, iniciativa de CEDHUL, que a través de la 
documentación de la historia de vida de las personas que narra la animación,  
pretende incursionar desde el feminismo y desde la defensa de los derechos humanos  en otros  
lenguajes para llegar a otras personas… Violeta, es versátil así que pueden difundirla con sus 
contactos, utilizarlas en talleres, con su familia, con comunicadoras/res… Llegar a escuelas, 
universidades y otros escenarios educativos alternativos… Por esta razón, ustedes  pueden 
encontrarla en Youtube en la siguiente dirección: http://www.youtube.com/watch?v=IdJ_WsQQni8

Nasija (2006)  
Direcció: Guillermo Ríos Bordón. comunicacion@agenciafreak.com

“Me gustan los colores vivos, los que alegran la vida, los colores intensos. Quizás aún no los  
reconozcas, quisiera enseñártelos, pequeña, si pudiera…”. El camino hacia la lapidación de una 
joven madre, sentenciada por el hombre rico con quien se casó y al que no dio descendientes, huida  
de su aldea, maltratada y perseguida. “Me condenan por ser pobre, por vivir sola y tener una hija”.

 

26 de març

Ahimsa: contra la guerra! 
Amb Erika Sànchez Marcos, directora 

Ahimsa és un documental de Justícia i Pau que 
s'emmarca en el treball del seu Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs. Té l'objectiu de contribuir a la 
construcció d'una cultura de pau, en contraposició a la cultura de guerra, de violència i de 
militarització, massa sovint present a la nostra societat. Volen mostrar les maneres en què avui dia, 
des dels centres de poder, es militaritza la societat i com des dels moviments socials es treballa per la 
pau i la noviolència. Han volgut dedicar aquest material a Gandhi, la font d'inspiració més important 
entre els qui opten pel pacifisme i la noviolència. És per això que el títol del documental és ahimsa, 
concepte gandhià juntament amb el també cèlebre satyagraha. Ahimsa, traduït entre nosaltres per 
"noviolència", prové dels textos vedas (1200 A.C.) encara que el seu significat literal seria "no  fer 
mal". En aquest sentit rebutja qualsevol tipus de violència contra les persones, tant física, com 
cultural, psíquica o estructural, que considera que cal erradicar per aconseguir la igualtat entre les 
persones.

Acte organitzat conjutament amb Tarragona Patrimoni de la Pau
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9 d'abril
No s'accepten propines
Amb Estefania Saval i Llorca, coautora amb Antònia Amengual.

La pel·lícula, reflexiona entorn l'obra "Quadern roig de 
Barcelona" (1937), de Mary Low  i la seva vigència a la 
Barcelona actual, a través del testimoni de quatre dones 
implicades en diferents lluites socials.

(http://www.kaosenlared.net/noticia/no-saccepten-propines-
documental-sobre-mary-low)

8 de MARÇ! DIA DE LA DONA TREBALLADORA!
MANIFESTACIÓ A LES 19'30H. A l'estàtua dels Despullats
Convoca: Coordinadora 8 de març

Ateneu Llibertari Alomà
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Cada divendres a les 19h. A l’Ateneu Llibertari Alomà
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