
ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

10è

sumant  valors



6 DE NOVEMBRE

Janina Vilana i Hospital Sant 
Bernabé. 
Espanya. 

VIDES Envelliment, memòria històrica, Berguedà
Recull de memòries de deu  persones grans de la Residència 
Sant Bernabé, que expliquen la seva experiència vital i els canvis 
viscuts a al llarg del darrer segle. Un valuós relat de memòria 
col·lectiva.
Tast: Escudella barrejada
Cal Travé. 

8 DE NOVEMBRE

Javier Fesser  
Espanya 2018

CAMPEONES Diversitat funcional, inclusió social i superació personal
Un entrenador de bàsquet que no passa pel seu millor moment es 
desborda quan perd la seva feina.  Arran  d’un accident, el multen  i 
l’obliguen a entrenar un equip de bàsquet de persones amb discapacitat 
intel·lectual.  De seguida s’adonarà que té molt per aprendre dels 
membres del seu nou equip.
Tast:Papas Arrugadas
La Duana

29 DE NOVEMBRE

Cristi Puiu
2014

LA MUERTE 
DEL SEÑOR 
LAZARESCU 
(VOS)

Solitud, salut, sistema sanitari
El senyor Lazarescu  és viudo i viu sol amb els seus tres gats. 
Una nit es troba malament i truca a una ambulància.  Va d’hospi-
tal en hospital,  i enlloc és atès; mentre, el seu estat de salut va 
empitjorant.  
Tast: Mici i vi blanc
Cafè de l’Atmella de Merola

15 DE NOVEMBRE

Ziad Doueiri 
Líban  2017

EL INSULTO 
(VOS)

Relacions interpersonals, convivència, refugi
En un Líban totalment confrontat entre les diferents identitats 
religioses i ideològiques, un conflicte personal aparentment trivial 
entre el Toni, un cristià libanès, i  el Yasser, un refugiat palestí, 
acaba esdevenint un conflicte d’estat.
Tast: Kibbe amb salsa de iogurt
La Carmanyola

22 DE NOVEMBRE

Leena Yadav
2015

LA ESTACIÓN 
DE LAS 
MUJERES

Apoderament, sororitat i feminisme
En un poblet de Guijart, a l’Índia, quatre dones s’oposen als 
homes i a les tradicions ancestrals que les esclavitzen. Apod-
erades  pel seu desig de llibertat i la seva amistat, somien en un  
món millor. 
Tast: Arròs amb verdures
La Font del Balç

18.00 h - TEATRE PATRONAT - BERGA 20.30 h - TEATRE PATRONAT - BERGA

24 DE NOVEMBRE

Rasmus A. Sivertsen
Noruega i Països Baixos 
2016

Gratuït

EL BOSC DE 
HAQUIVAQUI

FIXA’T XICS

Sessió de cinema en família, a partir de 4 anys
El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals 
petits han de vigilar que els més grossos no se'ls cruspeixin. Un 
bon dia l'eriçó Horaci intenta menjar-se l'àvia ratolineta.
A continuació ESPAI DE JOC a càrrec de l’Associació 
Malaika Joc i Formació

20.30 h - TEATRE PATRONAT - BERGA

20.30 h - TEATRE PATRONAT - BERGA

20.30 h - TEATRE PATRONAT - BERGA

10 DE NOVEMBRE 16.30 h - PALAU DE PINÓS DE BAGÀ

10.30 h - BIBLIOTECA GUILLEM DE BERGUEDÀ DE PUIG - REIG

FIXA’T JOVE
Projecció  i històries de vida que permeti reflexionar sobre 
diversitat funcional a tots els centres de secundària del 
Berguedà.

PREU ENTRADA GENERAL: 5€ 
Les entrades es podran adquirir a la taquilla abans de cada sessió. 
Venda d’entrades a càrrec de Associació Cinematogràfica 9,5 mm.


