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PEL·LÍCULES
- Criadas y señoras. Tate Taylor.
- Mujeres de El Cairo. Yousry Nasrallah.
- La fuente de las mujeres. Radu Mihaileanu.
- Kandahar. Mohsen Makhmalbaf.
- Las uvas de la ira. Henry Fonda.
- Adiós Bafana. Bille August.
- En el camino. Jasmila Žbanić.
- El último tren. Diego Arsuaga.
- La guerra del opio. Xie Jin.

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de
Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible encaminada a
eradicar la pobresa, protegir el planeta i a
assegurar la pau, l’equitat i la prosperitat per a
tothom. Aquesta nova agenda està formada per
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) que es desglossen en 169 metes que
s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.
Els ODS busquen la implicació de governs
estatals i locals, d'empreses, d’entitats de la
societat civil i de qualsevol persona individual i
aporten una visió global i interdepenent dels
reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a
qualsevol lloc, hi pot tenir un paper
protagonista i pot treballar en la línia que
estableixen els ODS. Totes les persones hem de
ser alhora part i objecte d'aquest procés de
transformació del món.

Associació sense finalitat de lucre que treballa, per mitjà de la
cooperació per al desenvolupament i de l’educació
transformadora, per a la consecució d’un món respectuós amb la
cultura de pau, amb els drets fonamentals de les persones i amb
el medi ambient.
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Per aquest motiu, el llibres i audiovisuals que us
presentam en aquesta 9a edició volen oferir
pautes per entendre les crisis socials,
ambientals, energètiques, etc. que afrontam
actualment i ens conviden a sumar el nostre
esforç en la línia que dibuixa l'Agenda 2030.
En el Fons Pitiús de Cooperació, tenim la
convicció que només podrem fer front a
aquests grans reptes si esdevenim part d'una
ciutadania responsabilitzada, compromesa i
activa. Us convidam a endinsar-vos dins el
contingut d'aquesta biblioteca viatgera i a
aprofitar-la per incorporar noves visions i noves
maneres de fer a la vostra acció quotidiana.
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Fernando Gómez. Barcelona: Zenith, 2019.
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