Act. Fitxes Treball Pel·lícules. Secundària
PEL·LÍCULES RECOMANADES/ACTIVITATS AUDIOVISUALS
T’TOL: Hotel Rwanda. 2004. Sud- Àfrica.
DIRECTOR/A: Terry George.
DURADA: 121m.
ÀREES TEMÀTIQUES RELACIONADES: Desigualtat, consum, immigració, poder,
violència.
ACTIVITATS RELACIONADES:
• Animació :Colonització d’Àfrica.
• Joc: Què passa amb el Nord i amb el Sud?
• Correspondències IEAA AMPARAES i IES MARXALENES.
• Còmic violència.
• Enllaços i nucli teòric violència.
• Animació poder.
• Introducció, nucli teòric i enllaços apartat de poder.
NIVELLS: Recomanable per a secundària i batxillerat.
SINÒPSIS: A unes hores de la signatura d'un conveni de pau entre hutus i tutsis
protegit per l' ONU en l'Hotel Mille Collines, que regenta Paul Rusesabagina,
petits esdeveniments comencen a pertorbar la quotidianitat del país. Soldats
hutus instiguen per ràdio a "eradicar la invasió assassina dels tutsis". Paul
Rusesabagina és hutu i director de l'hotel Mille Collines, propietat de les
aerolínies belgues Sabena. Respectat per la seva generositat, el seu carisma i els
contactes que té, es veu involucrat en el transcurs dels esdeveniments quan
amenacen la seva dona tutsi , els seus fills i veïns amb la mort i assoleix sortejar
els primers obstacles mitjançant el suborn, amb l'esperança que les forces
internacionals arriben aviat per a evitar la guerra civil. No obstant això, la
situació es complica. Després de l'assassinat del president rwandès, comencen
les matances indiscriminades de tutsis a mans dels soldats i ciutadans hutus.
Paul aconsegueix protegir els seus en l'hotel, on començaran a arribar milers de
persones demanant auxili. Mentre un jove càmera, reporter de la BBC , assisteix
a l'espectacle dantesc i Paul fa ús de tots els recursos i suborns possibles per a
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mantenir amb vida als tutsis refugiats en l'hotel. Les forces internacionals
arriben a Rwanda però
només per a evacuar els ciutadans blancs i retornar-los als seus països d'origen i
amb ordres de no intervenció. Paul, armat de coratge, amb l'ajuda del coronel
de l' ONU (defraudat pel comportament internacional), decidirà acollir i
protegir primer, i salvar després, la vida de milers de persones que van confiar
en ell. Es compromet a protegir a la seva dona tutsi, als seus fills i als 1200
veïns tutsis que, atemorits i amenaçats, arriben a l'hotel demanant auxili i
protecció, mentre les forces internacionals segueixen sense intervenir ni oferir
ajuda als perseguits.
OBJECTIUS:
1. Reflexionar sobre els perills de la guerra i de la violència al món i sobre les
seues conseqüències.
2. Crear alternatives encaminades cap una cultura de la pau i cap a lÊ intent de
bastir relacions més humanes , iguals i solidàries.
3. Reflexionar sobre la necessitat de defendre els drets humans i sobre la
necessitat de denunciar qualsevol situació de injustícia, desigualtat, violència en
aquest món.
4. Tractament de la temàtica de violència i poder.
5. Tractament de la temàtica de desigualtat relacionant aquesta amb els drets
dels
refugiats.

