CLUB DE LECTURA

Dimarts, 12 de novembre, 19h.
Biblioteca Plaça d’Europa

Un dia més de vida,

de Ryszard Kapuscinki

Moderat per Luís Fernández Zaurín.
CINEFÒRUM

Dissabte, 16 de novembre, 17h.
Equipament municipal Pl. d’Europa (2a planta)

Pel·lícula:

La guerra de Charlie Wilson,

de Mike Nichols (EstatsUnits, 2007)
Títol ponències:

Fi del conflicte i descolonitzacions
(1977-1989)

Ponent: Dra. Laura Alascio i Roger Plaza.

Comentari de la novel·la del club de
lectura:
Ponent: Luís Fernández Zaurín.

Sobre Rvbicon
Des del naixement de Rvbicon ens vàrem
marcar un objectiu: la divulgació cultural,
pedagògica i amena de la història, a través
dels jocs de taula. Durant aquests anys
podem afirmar que gràcies a l'esforç
realitzat pels membres de la nostra
associació, i gràcies també al suport i
col·laboració rebut des de l'Ajuntament de
L'Hospitalet, hem aconseguit assolir
moltes de les nostres fites.
El projecte Cinefòrum, és un clar exemple
del nostre compromís amb la difusió de la
cultura, de la història i de la ciutat que va
veure néixer Rvbicon. Sempre amb una
idea clara, aportar valors ètics, buscant
l'excel·lència, demostrant a tothom que a
la nostra ciutat també neixen i es
desenvolupen iniciatives originals i
pioneres arreu de l’estat en l'àmbit de la
cultura i de l'educació. És per això que
podem presumir de posar el nostre segell
de qualitat en totes les iniciatives i
projectes en els quals estem immersos:
made in L'H.

La segona guerra mundial ha acabat,
és el principi d'un món on els antics
imperis colonials europeus estan
desapareixent i on la bomba atòmica ha
fet la seva aparició. L'any 1945 ho
canvia tot: L'ésser humà va prendre
consciència que era capaç d'eliminar la
vida del planeta terra. La humanitat ja
no es podia permetre un nou conflicte
militar mundial on ja no hi hauria
vencedors ni vençuts.
És aquí on comença la "guerra freda"
entre les noves potències sorgides de la
segona guerra mundial: els EUA i
l'URSS. Serà una guerra on caldrà
cercar una manera de prendre
avantatge enfront de l'enemic; amb sigil
perquè no quedin rastres i on els
conflictes regionals han de ser vigilats
perquè no derivin en una guerra
termonuclear.
En el cinefòrum d'aquest any
analitzarem com va ser aquesta època:
una guerra d'espies i subterfugis, tot
envoltat per la "por nuclear" i amb un
rerefons de descolonització que va
suposar l'origen del terme "tercer món".
Els fets d'aquella data marquen el
principi dels nostres dies, l'anàlisi dels
quals ens pot portar a interessants
paral·lelismes actuals.

CLUB DE LECTURA

Dimarts 11 de juny, 19h.
Biblioteca Plaça d’Europa

CLUB DE LECTURA

Dimarts 12 de març, 19h.
Biblioteca Plaça d’Europa

El tercer home

El otro lado del silencio,
de Philip Kerr

Moderat per Luís Fernández Zaurín.

de Graham Greene

Moderat per Luís Fernández Zaurín.
CINEFÒRUM

Dissabte 16 de març, a les 17h.

CINEFÒRUM

Dissabte 15 de juny, 17h.

Equipament municipal Pl. d’Europa (2a planta)

Equipament municipal Pl. d’Europa (2a planta)

Pel·lícula:

Pel·lícula:

El tercer hombre

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

de Carol Reed (Regne Unit, 1949).

de Stanley Kubrick (EstatsUnits,1964).

Títol ponències:

Títol ponències:

Primer impacte (1945-1959)

Ponent: Eusebio Martínez

Crisis nuclears (1960-1976)

Ponent: Raúl Muñoz.

Comentari de la novel·la del club de
lectura:
Ponent: Luís Fernández Zaurín.

Comentari de la novel·la del club de
lectura:
Ponent: Luís Fernández Zaurín.

