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Tema 1. Dret a tenir una vida sense por. El masclisme mata.
Conferència: Dimecres 6 de febrer a les 19:30

“El masclisme mata” a càrrec de la Professora Beatriu Cardona i Prats. Beatriu Cardona és professora de la 
Universitat de València i responsable de l’àrea de la dona de la Intersindical Valenciana. Aquesta activitat es realitza amb 
col·laboració del col·lectiu 8 de març i dones.

Pel·lícula: Diumenge  10 de febrer a les 19:00 hores

“Gett: el divorci de Viviane Amsalem”
Sinopsis: A Israel, el divorci sols és possible si el marit dona el seu consentiment. Viviane tindrà que lluitar davant el 
Tribunal Rabinic per tal d’aconseguir allò que Ella considera un dret. 

Tema 2. Dret a tenir una informació veraç i contrastada. Twitter, 
Whatsapp, Facebook,... Són instruments d’informació?
Conferència: dimecres 13 de febrer a les 19.30 hores

“Informació veraç: una necessitat” a càrrec de Javier Llopis Arques, és llicenciat en Periodisme per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Al llarg de 36 anys de professió ha mantés una forta vinculació amb el periodisme local d´Alcoi.

Pel·lícula: diumenge 17 de febrer a les 19 hores. 

“El precio de la verdad”
Inspirada en una història real. Stephen Glass és redactor de la plantilla de la prestigiosa revista d’actualitat política, The
New Rupublic. A meitat dels anys  90, els seus articles el convertiren en un dels periodistes joves més sol·licitats de 
Washington. 

Tema 3. La vida sense plàstic. El dret a un món sense contaminació.  
Conferència. Dia 20 de febrer a les 19.30 hores 

“La vida del plàstic” A càrrec de M. Vicente d’Ecologistes en Acció del País Valencià.

Pel·lícula: Dia 24 de febrer a les 19 hores

“El mar de la vida”
Una reflexió sobre la importància del mar i les espècies marines per al futur de la humanitat. El mar té un paper en 
l’equilibri social, geopolític, econòmic i ambiental de totes les comunitats del món.

Tema 4. Dret a viure en democràcia. Les noves fronteres de l’acció política.
Conferència:  dia 27 de febrer a les 19.30 hores. 

“Els trets d’identitat del sistema democràtic” a càrrec de per determinar. 

Pel·lícula: dia 3 de març a les 19 hores. 

“La ola” 
L'Ona, és un film alemany inspirat en els successos que van tenir lloc el 1967, quan després de cinc dies d'experiments el 
professor d'història Ron Jones va haver d'interrompre el projecte «La tercera onada» amb el qual pretenia demostrar als 
seus alumnes de l'escola Cubberley de Palo Alto (Califòrnia) la dimensió real i els perills de l'autocràcia.
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