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El Femincidi a Ciudad Juárez

El proppassat 28 d'abril, vàrem tenir la sort de comptar 
amb el testimoni de tres membres de Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa.
Quasi  cinquanta  persones  van  assistir  a  la  xerrada 
d'aquesta  organització  mexicana  que  treballa 
assessorant  i  acompanyant  víctimes  de  la  violència 
sexista que des de 1993 ha anat creixent en aquesta 
ciutat  de  la  frontera  nord  mexicana.  Amb  la  seva 
paraula,  ens  van  apropar  des  de  tres  perspectives 
diferents  (la  militant,  la  familiar  i  l'acadèmica)  el 
concepte  feminicidi, alhora  que  denunciaven  una 
continuïtat pel que fa a la impunitat i la repressió tan a 
les víctimes com a les seves famílies.

LaForsa
Coincidint amb la celebració del primer de maig, una vintena de persones van assistir al passi 
de la pel·lícula “O todos o ninguno” que narra la història de la vaga més llarga dels Països 
Catalans, la que inicià la siderúrgica La Forsa al Baix Llobregat l'any 1975, acompanyats de 
dos dels seus protagonistes. 
Les reflexions en veu alta que Esteban Cerdán i Manolo González van fer abans i desprès de 
la pel·lícula van abocar llum a la memòria obrera i sindical dels setanta al nostre país, alhora 
que obrien un interessant debat sobre l'estat actual del moviment obrer.

Barcelona 2006: l'any del civisme

En  Jordi  Oriola  a  presentar  el  documental  "Barcelona:2006  l'any  del  civisme".  Entre  els 
assistents va sorgir un debat entorn els conceptes de civisme (i 
també de seguretat) que s'impulsen a través de les campanyes 
mediàtiques d'alguns mitjans de comunicació de dretes, a les quals 
alegrement s'hi sumen els altres mitjans i també els representants 
polítics. 
El  documental  mostra  les  reaccions  de  nombrosos  col·lectius, 
associacions  de  veïns  i  veïnes,  joves,  skaters,  persones  que 
exerceixen la prostitució, associacions d'ajuda a la pobresa,  etc. 
contra aquesta llei. Aclareix els actes i les multes que determina la 
llei.  Però  sobretot  exposa  com  aquesta  actua  d'amenaça. 
L'aplicació de la llei del civisme ha esdevingut una eina partidista, 
destacada per la seva arbitrarietat i les contradiccions sobre on, en 
què i a qui s'aplica. 

És un documental molt ben fet, clar i crític. A través d'entrevistes, 
gravacions  de  reunions,  assemblees,  intervencions  al  ple  de 
l'ajuntament,  etc.  podem fer  un seguiment  que ens  deixa  cada 
minut més bocabadats. La llei de "vagos i maleantes" no enveja 
res a les salvatjades de la democràcia. Ras i curt. 

El documental el podreu adquirir a la llibreria Sirga al preu de 6 euros.

PREN NOTA...
al juny... presentacions!

• 7  de  juny  a  les  19:30   Presentació  del  llibre  “La  formació  dels  PPCC”  i 
“Història agrària dels PPCC” i xerrada a càrrec de l'autor, Josep M. Salrach.

• 21 de juny a les 19:30:  Presentació del llibre “La tempestuosa mar blava” i 
xerrada a càrrec de Ramon Usall sobre els conflictes a la Mediterrània.

 


