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Algo queda, Nicaragua 22 años
después

TupacAmaru

TxI Catalunya 2006

La amenaza del primer contacto

Abajo el COLONialismo

La crisis causó dos nuevasmuertes

20 años no es nada

El 15 de maig del 2006, començaren les grans
manifestacions dels mestres de l’Estat mexicá
de Oaxaca. Poc temps després, es va crear
l’
(APPO), sent la seva demanda principal la
sortida del mal govern. Aquest vídeo, explica
mitjançant entrevistes des de el cor de la lluita,
l’origen i els esdeveniments mes importants
d’aquest aixecament popular.

La darrera revolució popular del segle XX és
tractada des del punt de vista d’una .
A través de quatre episodis s’ofereix un discurs
narratiu sobre Nicaragua, no només a partir del
testimoni dels protagonistes i els seus drames
personals, sinó també a partir dels escenaris
que transmeten una inevitable sensació de
pèrdua.

L'altre història de les relacions dels governs
USA amb l'Amèrica Llatina. Història que no és
"oficial" per Washington, ni "adequada" per a
molts dels governs de l'hemisferi. Per molt anys
es va fer creure que la CIA no hi havia actuat a
Veneçuela, però el seu historial està sortint a la
llum revelant un ventall de intervencions des de
mitjans del segle XX.

El projecte social va sorgir de la
necessitat de treballar amb els barris de
l’Argentina enfrontant la desocupació heretada
del pla neoliberal de la dècada menemista.
Després dels durs inicis, van crear
cooperatives de treball que, a dia d’avui, porten
400 cases construïdes, un complex
poliesportiu amb piscina i quinch, i un hospital
que atén més de 70 pacients diaris.

El primer contacte és el problema més gran al
qual s’enfronten les tribus aïllades. Viuen als
racons més inhòspits del planeta, fugint de
l’home blanc. Són els supervivents d’un passat
i un present que els assetja fins lamort.

Un documental de 30 minuts que registra
l’acció de diversos moviments populars de
Caracas que el 12 d'octubre de 2005 van
enderrocar l'estàtua de Cristòfor Colom de la
plaça Venezuela. Aquest fet va obrir nous
camins en la subjectivitat anti-COLONial del
poble perquè va portar una controvèrsia molt
rica en debats.

L'any 1996 es van signar els acords de pau a
Guatemala, després de 36 anys de guerra civil i
més de 200.000 morts. Aquest documental
dóna la paraula als testimonis del terror que es
va viure a principi dels anys vuitanta. També
explica com es van organitzar a la selva per
sobreviure a l'estratègia de “terra arrasada”
que va portar a terme l'exèrcit per eliminar tot
suport a la insurgència.

Durant la Transició, els treballadors de la
fàbrica Numax, amenaçada de tancament, van
iniciar una lluita que es va prolongar per dos
anys. El testimoni de la seva resistència va a
ser filmat llavors per en Joaquín Jordà qui, 25
anys després, ens mostra en un nou treball
com les il·lusions, els somnis i les utopies es
van anar transformant amb el pas del temps.
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InjerenCIA: La invasión silenciosa
(Venezuela años 50)

V Festa Popular del Raval

Guatemala: La tierra arrasada

L’any 2006 la Plataforma Argentina Contra la
Impunitat va organitzar el primer cicle de

i que va néixer com
una iniciativa del món del teatre per donar
suport a la recerca de les

per trobar els seus néts nascuts en
captivitat o segrestats.

Teatre
per la Identitat a Catalunya

Abuelas de la Plaza
de Mayo

20 de juliol

La Casa de la Solidaritat participarà a la
oferint la

projecció d'un documental relacionat amb la
realitat del barri seguit d'un debàt (el títol i
temática definitives es difondran amb el
programa de les Festes)

Reconstrucció dels sagnants esdeveniments
del 26 de juny del 2002 a Avellaneda, Buenos
Aires, amb espécial atenció a la cobertura que
en van fer els principals mitjans de
comunicació de l’Argentina dels assassinats,
així com la repressió indiscriminada amb bales
de plom de les forces de seguretat contra els
manifestants.

V
Festa Popular i Alternativa del Raval


