
Davant les mesures preses per les autoritats a França per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19, es cancel·len 
les sessions de Cinema Lliure a la Biblioteca programades a Occitània i passen a ser ONLINE.

Així, podràs gaudir de les sessions i col·loquis que hi havia programats fins a finals de mes a Perpignan i Le Boulou. 
A més, estaran obertes als públics de tots els territoris.

Els documentals seran:

Cartas a María (dir.: Maite García Ribot)
Arran de l’Alzheimer del seu pare, Maite emprèn un viatge per reconstruir la història del seu avi. Pedro va ser un 
exiliat republicà que, per sobreviure, va treballar per al govern francès i l’exèrcit nazi.

¿Dónde estás? Les enfants volés (dir.: Sandrine Mercier i Juan Gordillo Hidalgo)
Entre el 1939 i el 1996 milers de nadons van ser robats a Espanya i venuts a altres famílies, lluny del país. Des de fa 
uns anys, les víctimes han pres les regnes de la seva pròpia investigació.

Lladres de temps (dir.: Cosima Dannoritzer)
Una volta al món per investigar com el temps s’ha convertit en diners, com el rellotge ha pres el control de la 
nostra vida i com podem tornar a tenir el control d’aquest recurs preciós i finit.

Baltasar Samper. El ritme amnèsic (dir.: Victòria Morell)
Un viatge musical per la història del músic i compositor mallorquí Baltasar Samper (1888-1966) que va brillar i es 
va apagar a Mèxic, on es va exiliar després de la guerra civil espanyola.

Aviat t’informarem dels dies i hores de les projeccions online. Estigues atent/a a les novetats!

#laculturaessegura
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