
CCC Cinema Ciutadà Compromés
Dimarts dia 17 de desembre a les 19,15h al CCC Octubre

C/ Sant Ferran, 12. 46001 València

19,15h. Presentació del documental: La Batalla del Varsòvia

• Carme Molina Llorca , Secretària General  ACICOM.
• Juli Esteve, Codirector del documental i productor. InfoTV 
• Àlvar Martínez codirector del documental  i autor de la investigación. Vicedirector de l  'Institut   

d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, Universitat de València. 
• Ana  Sanchez  Guerrero,  Psicòloga  Clínica,  sòcia  ACICOM,  Presidenta  Associació  Espanyola  de 

Neuropsiquiatria - País Valencià (AEN) 
• Alfons Polo i Peris, Portaveu ACDESA-PV 
• Un representant de Societat Valenciana Ciències de la Salut Joan Baptista Peset

19,45 h. Projecció La Batalla del Varsòvia.

La història de l’hospital de Toulouse fundat pels exiliats republicans. (60 min). Guió i direcció: Àlvar Martínez i 
Juli Esteve. Imatge, edició i postproducció: Esther Albert i Antoni Arnau.

Quan els republicans enrolats en la Resistència francesa guanyaren la guerra a l’Alemanya nazi el 1944, van intentar 
contra Franco l’Operació Reconquista. I per atendre els ferits van fundar a Tolosa de Llenguadoc un hospital, el 
Varsòvia. L’ofensiva no tingué èxit, però aquell hospital, atés sobretot per metges catalans, es va convertir en el 
centre de referència per als 150.000 refugiats espanyols del sud de França. El Varsòvia encara existeix i continua 
mantenint els principis de medicina social amb què va ser creat.

20,45 h. Fòrum sobre la pel·lícula
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Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
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