Programació LA SEU D’URGELL — CINEMES GUIU

2a Edició

me
l'Activis
avui

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
7 — 10 abril 2022
11 —
abril
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et 24
iusto
odio 2022
dignissim qui
Barcelona — Girona — Granollers
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuerIMPACTEFILMFEST.CAT
adipiscing elit, sed diam
Lleida — Reus — La Seu d’Urgell
FILMIN
nonummy nibh euismod tinci

@impactefilmfest

Consulta la programació sencera a www.impactefilmfest.cat

DIVENDRES 8, 20h00

DIJOUS 7, 19h30 — INAUGURACIÓ

Una declaració d’amor —

Contemplant la foscor —

Marco Speroni / 62' / 2021 / Documental / Itàlia / Anglès (VOSC)

Serhii Volkov / 78’ / 2021 / Ucraïna / Documental / Rus, ucraïnès(VOSC)

Curtis només tenia vint-i-dos anys quan va ser condemnat a mort per un delicte
que no havia comès. Va passar més de vint anys a la presó d'Oklahoma, dinou
d'ells al corredor de la mort a l'espera de ser executat. Sense ajuda ni suport, ara
ha d'afrontar un repte nou: sobreviure a la llibertat en una societat que no
l’accepta.
+ Projecció curtmetrage — El fred
Connexió per streaming amb l’acte de Barcelona

Agost de 2014. Vitaliy Galitsyn, coronel retirat de les Forces Armades d'Ucraïna,
decideix seguir el seu cor i lluitar en la guerra rus-ucraïnesa a l'est d'Ucraïna. En
una missió de combat, un cotxe bomba l'acaba ferint greument fins al punt de
perdre la vista. Denis Petrov, cec de naixement, decideix ajudar-lo a recuperar-se
i junts inicien un periple de reclamació d'un major reconeixement dels drets dels
invidents per part del govern.
+ Projecció curtmetrage — Identibye

DIUMENGE 10, 20h00 — CLOENDA

DISSABTE 9, 20h00

Riu avall cap a Kinshasa —
Dieudo Hamadi / 90' / 2020 / Documental / RDC, França, Bèlgica / Lingala,
swahili (VOSC)
Al juny del 2000, la ciutat congolesa de Kisangani va ser escenari de gravíssims
enfrontaments entre els exèrcits d'Uganda i de Rwanda. Fa dues dècades que les
víctimes de la Guerra dels Sis Dies de Kisangani lluiten pel reconeixement
d'aquest sagnant conflicte i exigeixen que se'ls indemnitzi. Cansats de súpliques,
decideixen traslladar les reclamacions a Kinshasa, la capital, a través d'un llarg
viatge pel riu Congo.
+ Projecció curtmetrage — Habibi

Barricada: Imatges d'una ocupació
forestal —
David Klammer / 83' / 2021 / Alemanya / Documental / Alemany (VOSC)
Durant més d'un any, el bosc de Dannenrod a Alemanya va ser ocupat per
activistes climàtics que buscàven protegir-lo de la construcció d'una nova
autopista. Vivien en comunitat als arbres, a més de 30 metres d'altura. El
documental segueix els i les activistes a través de les seves accions, els seus
somnis i la seva música fins el desembre de 2020, quan finalment les últimes
cases dels arbres van ser enderrocades per la policia.
+ Projecció curtmetrage — B·52
Connexió per streaming amb el lliurament de premis de Barcelona
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