
27 de gener

La deuda externa

El "deute extern" és un dels principals 

mecanismes de dominació i explotació de 

recursos en què se sustenta el capitalisme 

actual: els orígens del deute, el paper dels 

p r i n c i p a l s  o r g a n i s m e s  c r e d i t o r s  

internacionals i els seus plans d'ajustament 

estructural.

24 de febrer

EZLN 20y10: El fuego y la palabra

Una història que es compon de petites 

històries: un ball, teatre, un partit de futbol, 

una marxa de torxes, escenes de la presa de 

San Cristóbal, de la tragèdia d'Acteal, de 

comunitats desplaçades... de la lluita 

zapatista.

10 de març

Descubriendo a Dominga

Denese Becker era una nena maia de nou 

anys que es deia Dominga, que vivia als 

turons maies. El 13 de març de 1982, l'exèrcit 

de Guatemala va entrar al poble de Río 

Negro i hi va assassinar centenars de 

persones. La Dominga va sobreviure.

Hablemos del poder

Sexe, raça i classe a la Veneçuela 

revolucionària. Des dels turons de Caracas 

fins a les ribes de l'Orinoco, les autèntiques 

protagonistes de la Revolució bolivariana 

expliquen què és aquest procés revolucionari 

i com el construeixen.

31 de març

El tigre suelto

Amb la signatura del CAFTA o TLC, 

Nicaragua esperava incrementar els seus 

intercanvis comercials i obtenir grans 

beneficis. Ben aviat la ciutadania i els 

camperols van comprendre que l'obertura al 

lliure comerç ofegaria l'economia del país.

28 d'abril

Pégale candela

Veneçuela anys vuitanta. Temps de "pau i 

concertació de classes". Tan sols un grapat 

de joves estudiants es resisteixen a la 

letargia i protesten. Són temps d'una 

convulsió social estranya i incomprensible: el 

"Caracazo", 27 de febrer de 1989.

26 de maig

Bosquimanos: expolio del siglo 
XXI

El govern de Botswana ha estat expulsant els 

boiximans de les seves llars ancestrals al 

Kalahari des de fa vuit anys. Només en 

queden uns centenars a les terres que han 

habitat durant desenes de milers d'anys.

30 de juny

Calle Jujuy

La història de la marxa que es va fer l'any 

2005 per caminar en memòria dels 

desapareguts a la "Noche del Apagón" (juliol 

del 1976) i dels altres 30.000 assassinats per 

l'última dictadura argentina.

La historia de un trabajador

Un recorregut documental per la història del 

moviment sindical argentí i mundial del segle 

passat, des de la unitat de la lluita actual i de 

futur.

29 de setembre

Sangra la tierra

La lluita del poble quítxua de Sarayaku, a 

l'Amazònia equatoriana, contra la invasió del 

seu territori per part de les petrolieres, 

enfrontats amb el poder econòmic i l'estatal i 

amb l'exèrcit.

12 d'octubre

La Pachamama es nuestra

L'octubre de l'any 2003 a Bolívia es va 

produir la "Guerra del Gas". Els moviments 

socials es van alçar en contra de l'exportació 

del gas natural bolivià i l'estat va desfermar 

una dura repressió militar que va causar 67 

morts.

El baile rojo

Per aquest nom es va conèixer l'operació 

d'extermini que es va portar a terme a 

Colòmbia contra la Unió Patriòtica, un 

moviment d'esquerra nascut el 1984, que va 

ser violentament interromput a mata-degolla.

27 d'octubre

La toma

L'experiència d'autogestió per part dels 

treballadors de dues fàbriques, Zenón i 

Concepción, que estaven en crisi i que en 

aquest moment funcionen amb ple 

rendiment.

24 de novembre

Uso mis manos, uso mis ideas

L'any 1973, un grup de militants populars va 

iniciar un projecte d'alfabetització d'adults a 

la província de Neuquén (Argentina). 

Imatges i testimonis d'aquesta experiència 

precursora de transformació social.

15 de desembre

La última frontera

La seqüència d'un dels salts de la tanca 

fronterera de Melilla, un dels molts murs que 

erigeixen els estats a les seves fronteres per 

impedir el pas a la immigració.
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Vistalegre, 15 baixos — Barcelona

Casa de la Solidaritat
a les  19.30 h  a la

L’últim divendres de cada mes

No sap qui no vol entendre...
No hi veu qui no vol mirar...
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