UN ANUNCI ALS AFORES
VII SETMANA DE CINEMA ESPIRITUAL — CINEMA amb VALORS
PRINCIPAT D’ANDORRA 2018 -

Del 5 al 9 de Novembre de 2018

A la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, valorem que també el cinema pot ser una porta interessant per
a aquest «temps d’especial reflexió i redescobriment».
En aquesta línia i en aquesta setena edició al Principat d’Andorra, hem triat tres pel·lícules per oferir diferents
aspectes i arribar a diferents destinataris sota el lema «Un anunci als afores».
La cronologia d’aquestes jornades seria:
Novembre 2012: Es celebren les primeres jornades de Cinema Espiritual a Andorra amb l’objectiu d’oferir un
espai de reflexió sobre els valors. En aquesta edició van participar els alumnes de Secundària de les escoles
confessionals d’Andorra.
Novembre 2013: A les segones jornades de Cinema Espiritual es van incorporar diferents escoles de primera
ensenyança del sistema educatiu andorrà i les quatre escoles de primària del sistema educatiu espanyol, així com
l’Institut Espanyol.
Novembre 2014: Es van sumar alumnes del Lycee Comte de Foix i van traspassar fronteres amb la participació
d’instituts de la província de Lleida com Artesa, Oliana i La Seu d’Urgell.
Novembre 2015: Els tres sistemes educatius presents a Andorra van continuar participant, sumant-hi alguna escola
de primera ensenyança del sistema educatiu andorrà que encara no havia participat.
Novembre 2016: Es continua consolidant aquesta experiència entre els tres sistemes educatius d’Andorra. S’afegeixen
el Col·legi dels Pirineus i l’escola de La Salle de la Seu d’Urgell.
Novembre 2017: Les diferents escoles d’Andorra esperen amb il·lusió aquesta activitat que continua tenint acceptació
entre les poblacions lleidatanes més properes a Andorra.
La implicació dels mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius d’Andorra ha permès aquesta
organització. En aquest sentit té especial importància la difusió d’aquesta iniciativa entre les escoles d’Andorra, la
qual cosa permet accedir a un ventall més ampli d’infants i joves. Igualment important ha estat la participació de
l’editorial Edebé en l’edició del material educatiu.

Què entenem per cinema espiritual?
Ja el festival Tertio Millenio de Roma reconeixia l’any 2000 aquest cinema, que més enllà del cinema religiós,
s’obre a la dimensió transcendent de l’antropologia. Mentre que el cinema religiós inclou aquelles pel·lícules que
tracten de personatges, temes, relats o institucions directament religioses; el cinema espiritual aprofundeix en
l’expressió de la preocupació religiosa, filosòfica, estètica i social des d’una perspectiva humanista que permet
reconèixer d’una forma, explícita o implícita, en el misteri de l’ésser humà el misteri de Déu. Per això, freqüentment
el cinema religiós és cinema espiritual; però el cinema espiritual abasta un espai molt més ampli de pel·lícules que
van des de ficcions, documentals o propostes experimentals.
En aquest plantejament el cinema espiritual és el que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre
el sentit de la vida i de la mort, les relacions personals i els camins de l’amor, la justícia i les exigències ètiques de
la solidaritat, la llibertat i el discerniment en elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del be i el mal o el misteri
de la bellesa.
Una oferta educativa
La importància d’una formació crítica i activa entorn dels mitjans és un dels criteris prioritaris d’educadors
i responsables socials, com destaca la formació en la competència comunicativa i digital. En aquest sentit el cinema
es presenta com un territori preferent per l’edu-comunicació.
Són poques les iniciatives que recuperen el cinema de valors i que actuen directament al món educatiu reunint la
formació en el mitjà cinematogràfic i la promoció de valors socials, ètics i estètics. Però la veritat és que no existia
cap iniciativa de promoció del cinema de valors espirituals i religiosos que amb un sentit ampli plantegi els grans
interrogants sobre el sentit a través i en les pel·lícules.
Una educació que vol partir d’una pedagogia del llindar, que disposa i prepara la dimensió espiritual en els seus
components existencials, transcendents, solidaris, religiosos i explícitament cristians necessita de camins a través
dels quals realitzar aquesta missió.
Aquesta activitat va dirigida a tots els alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als
alumnes de secundària i batxillerat, no només els inscrits a l’assignatura de religió. Volem que sigui una
activitat d’educació amb valors oberta a tothom.
Les projeccions seran als cinemes del centre comercial Illa Carlemany del Principat d’Andorra en horari escolar
matinal, a excepció de la pel·lícula per al públic adult que serà el dijous 8 a les 20:30 hores. Entrada gratuïta. El
Bisbat d’Urgell assumeix les despeses de transport dels escolars.
De cara a la participació del vostre centre a la Setmana de Cinema Espiritual – Cinema amb Valors, contacteu
amb el vostre professor de religió.
Us hi esperem!!!

Mn. Pepe Chisvert
Rector de Sant Julià de Lòria
Delegat d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell
ensenyament@bisbaturgell.org
Tl. +376.344155

Per aquesta edició hem triat les següents pel·lícules:

«WONDER »
(Alumnes de 3r cicle de Primària i 1r cicle de
Secundària)
Director: Stephen Chbosky (2017) –EE UU
Durada: 113’
Sinopsi:
Un nen de 10 anys nascut amb una deformitat facial que
l’ha obligat a ser operat 27 vegades de cirurgia, s’esforça
per encaixar en el seu nou col·legi recolzat per la seva
família.

«UNA BOLSA DE CANICAS»
(Alumnes de 2n cicle de Secundària i Batxillerat)
Director: Cristian Duguay (2017) – França.
Durada: 110’
Sinopsi:
Segona Guerra Mundial. Maurici i Joseph són dos joves germans jueus
que viuen a la França ocupada pels nazis. Per salvar-se, hauran
d’abandonar a la seva família. Fent mostra d’una gran astúcia, coratge i
enginy per esquivar als invasors enemics, els dos germans intentaran
reunir tota la seva família novament a la zona lliure del sud de França.

«LA CABAÑA »
(Adults. Dijous 8 de novembre a les 20:30h)
Director: Stuart Hazeldine (2017) – Estats Units –
Durada: 132’

Sinopsi:
Després de patir una tragèdia familiar, Mack Phillips cau en una profunda
depressió que el porta a qüestionar totes les seves creences. Sumit en una
crisi de fe, rep una enigmàtica carta onun misteriós personatge li cita a una
cabana abandonada en el més profund dels boscos d’Oregon.

