El Cicle de Cinema i salut de Sant Andreu sorgeix de la iniciativa de
diverses entitats del territori que treballem amb persones que pateixen
algun tipus de discapacitat, i del Districte de Sant Andreu.

III Cicle Cinema i Salut de Sant Andreu
4, 11 i 18 de maig 2016

Amb aquesta iniciativa volem continuar oferint un espai que permeti la
possibilitat de reflexionar, compartir i conèixer les diferents realitats que
ens envolten.
El cinema ens apropa, a través de la ficció, a realitats massa sovint
oblidades. Pretenem fer visibles, apropar i donar veu als col.lectius que
treballen diàriament per lluitar per l’autonomia i en contra de l’estigma.

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL
MUNDO ALAS
MARTES CON MI VIEJO PROFESOR

Us convidem a participar i gaudir de les tardes de cinema del mes de maig

Taula d’entitats per la inclusió
Amputats Sant Jordi
ASEM Catalunya
CEE Pont del Dragó
Associació Centre Pont del Dragó
Arep Associació per la Rehabilitació de les persones amb malaltia mental
TEB Taller Escola Barcelona
Fundació Vidal i Barraquer – Serveis de Salut Mental
AFAP Assocació de Famílies per l’Ajuda de Poliomelític
Clínica Coroleu
CEO Centre Ocupacional Cordada
CEO Centre Ocupacional Camí
Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona

Cada dimecres a les
18.00
Entrada lliure

Auditori Can Fabra

Dimecres 4 de maig

REQUISITOS PARA SER UNA
PERSONA NORMAL
Leticia Dolera, 2015

María de las Montañas és una noia
de 30 anys a qui la vida no li
somriu: no té feina, l’han fet fora
del pis, no té parella i viu
distanciada de la seva família.
En una entrevista de feina li
pregunten quin tipus de persona
és, i a l’adonar-se que no compleix
cap dels requisits per ser
considerada una persona “normal”,
es posa a treballar per convertir-se
en això: una persona normal

Dimecres 11 de maig

Dimecres 18 de maig

MUNDO ALAS

MARTES CON MI VIEJO PROFESOR

León Gieco, Fernando Molnar,
Sebastián Schindel, 2009

Mick Jakson, 1999

Mundo Alas és una “road movie”. Un
viatge iniciàtic d’un grup de joves artistes
novells que mostren el seu art junt a la
veu, el talent i l’experiència de León
Gieco, durant una gira per diferents
províncies argentines.
Músics, cantants, ballarins i pintors, tots
ells grans artistes amb diferents
discapacitats
que
expressen
i
comuniquen la seva mirada al món

Després de varis anys sense veure’s, un
professor i un dels seus alumnes es
retroben per repredre les classes.
Però en aquest retrobament la qüestió
més important és: la vida.

Tertúlia-debat amb:

Tertúlia-debat amb:

Tertúlia debat amb:

LETICIA DOLERA
Directora i actriu “Requisitos para ser una
persona normal”

CARMEN RINCÓN
Directora del Taller de Músics

CARME ABRIL
actriu

DANI ALEGRET
Els amics de les Arts

