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Projecció: Flores en la basura 2020 (José Antonio
Romero, 2013-2020, 70 minuts), i conferència, Crisi
econòmica i social, amb José Antonio Romero
(director / Entitat: CCOO Terres de Lleida), dins el
17è Cicle de Cinema i Drets Humans que organitza
Desenvolupament i Cooperació de la UdL.
Rodada al llarg de 2013 a 2019, és una fotografia de
les cicatrius que ha deixat la gran recessió a
Espanya. Qui ha perdut en aquesta crisi? La gent
jove, les dones, les persones treballadores entre 35 i
45 ..., les persones de més de 45 anys, les
jubilades... Flores en la basura tracta d’elles i
visibilitza les devastadores conseqüències a l’estat
espanyol de la Gran Crisi i de la situació
extraordinària provocada per la COVID 19.
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Sessions virtuals prèvia inscripció fins al 5 de
novembre
a
cooperacio@udl.cat
[
mailto:cooperacio@udl.cat ] / Import matrícula:
55,34€

Descaregar imagen

Avaluació: assistència obligatòria al 80% del curs i
entrega d’un comentari de cadascuna de les
sessions.
Lloc: Unitat de Cultura (Planta baixa, Edifici
Polivalent), Campus de Cappont. C/ Jaume II, 71 ·
Tel. 973 70 33 90 · cultural@udl.cat [
mailto:cultural@udl.cat ]

“Flores en la basura 2020”, José Antonio Romero

"Las flores en la basura": sobre la crisis de 2008 [ https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/la2n-pelicrisis/5450757/ ]
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