
olhadas documentais escolhidas entre vários coletivos

mais umha  «borbulha» prestes a estourar
a dívida com a terra

no terraço
do Pichel
às 22h

e terám, se presta, 
um colóquio ao rematarem

sta clara, 21

do 5 ao 21 de agosto



5 de agosto

Verdegaia

6 de agosto

Adega

7 de agosto

Véspera de Nada

12 de agosto

Gentalha

13 de agosto

Casa do Vento

21 de agosto

com a CNT-Compostela

19 de agosto

Plataforma Adro

20 de agosto

Proxecto Integral de Compostela

Lasanha Nova Delhi, 1'

Extractivismo e o dereito 
dos povos. Megaminaria, 22'

 

Salmonopoly, 52' 

END:CIV, 75' 

Uma fazenda para o futuro, 48'

Rianho Vive
Um vale condenado à morte, 32'

O monte é nosso, 33'

Desterrad@s por encoros, 50' 

Itoitz hustu arte 
(Até vaziar Itoitz), 52' 

Sobre a deslocalizaçom de resíduos e a contaminaçom da 
dieta de pessoas em países afastados

Consequências e alternativas sobre megaminaria na 
Argentina.

Rebecca Hosking, realizadora do �lme, investiga como 
transformar a fazenda da sua família em Devon numha 
fazenda de baixo consumo de energia em preparaçom para 
o futuro, e descobre que a natureza tem a chave.

Rianho é umha pequena localidade ao pé dos picos de 
Europa que luitou durante mais de vinte anos para evitar o 
assolagamento da sua vila.

Enquadrado no monopólio da alimentaçom mundial, o 
documentário centra-se na aquicultura, o sector de 
produçom de alimentos que mais está a crescer no mundo.

Examina a exploraçom ao meio ambiente que domina as 
culturas �civilizadas� ocidentais e documenta a resistência 
das comunidades que sofrem a repressom continua e a 
violência do sistema atual.

Revê a luta levada a cabo contra a construçom e 
preenchimento da represa de Itoiz, dentro da estratégia de 
desobediência civil em defesa da terra por meio da açom 
direta e luta pública.

Umha olhada ao autogoverno comunitário como base da 
resistência rural galega

Renova e ativa a memória histórica, contribuindo a que o 
nosso povo tenha os elementos de juízo necessários para 
afrontar com decisom e rotundidade aqueles projetos 
hidráulicos que ameacem os nossos rios e espaços naturais.


