
Un any més us presentem el cicle de cinema Dones: accions i 
resistències. Aquest any, la idea implícita de les sessions que us 
proposem serà reflexionar sobre el protagonisme de les dones en 
contextos hostils, així com les diverses respostes que elles mateixes 
han articulat activament davant la intransigència i les barreres dels 
entorns familiars, socials o culturals.

En aquest cicle us presentem dones que són protagonistes de la 
lluita bàsica pels drets civils, en concret, pel dret al vot a l’Angla-
terra victoriana; dones protagonistes que trien la desobediència 
sexual com a mesura de pressió per resoldre conflictes que afecten 
la vida quotidiana; dones protagonistes del projecte migratori per 
fer possible el somni de la llibertat, encara que el preu sigui passar 
a la il·legalitat i a la irrellevància civil; dones protagonistes també 
en l’activisme cultural i polític de la generació del 27; i dones pro-
tagonistes d’unes lluites que planten cara a la discriminació salarial 
i laboral així com a l’assetjament sexual. 

Des de diferents formats de l’audiovisual, i a partir de ficcions o 
documentals televisius, la recreació desacomplexada d’accions i 
resistències que s’ofereix en aquest programa pretén ser una invi-
tació a reflexionar sobre aquests lideratges diversos, individuals o 
col·lectius. I també vol ser una invitació a reconèixer el valor dels 
trajectes de les dones que, com a protagonistes de les seves pròpies 
narratives de vida, construeixen la seva llibertat. 

Laura Pérez Castaño 
Regidora de Feminismes i LGTBI
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LA FUENTE DE LAS MUJERES
(La source des femmes)

Radu Mihaileanu (França, 2011). 136 min. VOSE

Dimecres 29 de juny / 21.30 h 
Plaça Pastrana

Dilluns 18 de juliol / 21.30 h 
Plaça Santa Madrona 

En un petit poble del nord d’Àfrica, la tradició exigeix que les dones siguin 
les que han d’ anar a buscar aigua a la font que està dalt de les muntanyes. Les 
conseqüències que en la salut de les dones té aquesta activitat provoca que 
elles exigeixin una solució satisfactòria i, com a mesura de pressió, duguin a 
terme una vaga de sexe. D’aquesta manera es posa de relleu el poder i la fer-
mesa femenines, així com la seva capacitat estratègica en la cerca de solucions 
no violentes per resoldre els conflictes.

Cherien Dabis (EUA, Canadà, Kuwait, 2009). 96 min. VOSE
Quan Muna rep el permís de treball i residència per anar als Estats Units, 
deixa enrere Cisjordània i els seus punts de control, per traslladar-se amb Fadi, 
el seu fill adolescent, a Illinois. Lluny de presentar-se com el país de les opor-
tunitats, continuen existint enormes barreres a superar, especialment les que 
aixequen els prejudicis. Un film amb tons de comèdia que ens parla de la 
recerca de la pròpia indentitat i de l’experiència de les dones en els processos 
migratoris.

AMERRIKA 
(Amreeka) 

Cinema a la fresca*

Cinema a la fresca*

LAS  SINSOMBRERO

Tània Balló, Serrana Torres i Manuel Jiménez Núñez (Espanya, 2015). 
60 min. Versió original en castellà.

Sarah Gavron (Gran Bretanya, 2015). 106 min. VOSE

Dijous 15 de setembre / 21.30 h
Plaça de les Dones del 36 

Dijous 6 d’octubre / 20 h
Sala Phenomena Experience*
C/ Sant Antoni Maria Claret, 168

El llegat intel·lectual i artístic de la Generació del 27 és conegut arreu, però 
sobretot per les figures masculines que hi van contribuir. Aquest film recupera 
el conjunt de pintores, poetesses, novel·listes, il·lustradores, escultores i pensa-
dores que també en van formar part i que, no només van gaudir d’èxit nacional 
i internacional, sinó que a través del seu art i activisme van desafiar i canviar 
les normes socials i culturals de l’Espanya dels anys 20 i 30.

Narració sobre la lluita de les dones per aconseguir el dret al vot a Gran 
Bretanya. A partir del personatge central d’una obrera que treballa a una 
bugaderia des dels 7 anys, descriu el trajecte de moltes altres dones que van 
formar part del moviment sufragista. En especial d’aquelles que, a partir 
dels primers anys del segle XX, van participar en diversos accions terroris-
tes per pressionar a favor del sufragi femení i reclamar també justícia en 
relació amb altres drets socials.

SUFRAGISTAS 
(Suffragette)

Cinema a la fresca*

EN TIERRA DE HOMBRES
(North Country)

Niki Caro (EUA, 2005). 126 min. VOSE

Dijous 20 d’octubre / 20 h
Sala Phenomena Experience *
C/ Sant Antoni Maria Claret, 168

El 1989 Josey, una dona amb dos fills al seu càrrec, torna al seu poble natal al 
nord de Minnesota a la recerca de treball, després de deixar enrere un home 
que la maltractava. La mina és una de les principals fonts d’ocupació de la 
regió, i també un feu tradicionalment ocupat per homes, entre els quals hi ha 
el seu pare. Quan comença a treballar-hi, descobreix que les poques dones 
que s’hi han incorporat pateixen assetjament i humiliacions constants per part 
d’alguns d’alguns dels seus companys. Josey enfrontarà aquesta situació per 
portar el cas fins als tribunals.

ENTRADA GRATUÏTA

A TOTES LES SESSIONS

*Amb el suport de la Comissió de la Festa Major del Poble-sec

*Amb el suport de la Comissió de la Festa Major del Carmel *Amb el suport del Consell de les Dones de Gràcia

* Entrada lliure amb aforament limitat

* Entrada lliure amb aforament limitat


