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Ens plau presentar-vos la programació del
cicle de cinema Dones: Accions i Resistències per al 2019. Durant els mesos de juny,
juliol i setembre us proposem un recorregut
per diferents pel·lícules protagonitzades per
dones diverses.
A través de les experiències vitals d’aquestes
dones, ens endinsarem en la reivindicació de
drets fonamentals com el dret al vot, el dret
a una feina digna o el dret a l’avortament, així
com en la reivindicació de la diversitat sexual i
de gènere o l’apoderament de les dones en
el món de l’esport.

Les cinc pel·lícules es projectaran a l’aire lliure a cinc districtes de la ciutat: Nou Barris,
Gràcia, Sarrià, Ciutat Vella i Sant Andreu.
És una activitat gratuïta i no cal fer reserva
prèvia.
Esperem veure-us-hi i que us agradin les
propostes!
Direcció de Feminismes i LGTBI
Ajuntament de Barcelona

Des d’una mirada optimista, totes les protagonistes ens transmetran la importància de
la perseverança en les accions de lluita quotidiana i el paper significatiu de les xarxes de
suport mutu en la construcció d’experiències
col·lectives transformadores.
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Direcció: Petra Biondina Volpe
País: Suïssa
Any: 2017
Durada: 96 minuts
Versió doblada al castellà
Nora és una dona jove, mestressa de casa i
mare de dos nens que viu en un petit poble.
És l’any 1971 i les dones encara no poden
votar a Suïssa. Quan el seu marit li prohibeix
acceptar una feina a temps parcial, la frustració que sent la porta a lluitar públicament
pel sufragi femení.

El orden divino

En col·laboració amb la Comissió de la Festa Major del Turó de la Peira

18 de juny, 22.00 h
Dimarts
Davant del Centre Cívic Can Basté,
passeig de Fabra i Puig, 274
Cinema a la fresca.
Gratuït!
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Direcció: Mike Mills
País: Estats Units
Any: 2016
Durada: 118 minuts
Versió doblada al castellà

Mujeres del siglo XX

Per criar el seu fill Jamie de 15 anys, la Dorothea Fields demana ajuda a dues dones
importants en les seves vides: Julie, la també adolescent amb qui Jamie descobreix
l’amor i la sexualitat, i Abbie, una fotògrafa
feminista punk amb qui comparteixen casa.
De fons, hi ha l’exploració de l’amor, la llibertat i la identitat de tres dones a la Califòrnia dels anys setanta, en un viatge lúcid i
tendre cap a la maduresa emocional.
En col·laboració amb la Comissió de la Festa
Major del barri del Camp d’en Grassot-Gràcia
Nova

1 de juliol, 22.00 h
Dilluns
Plaça de la Sedeta
Cinema a la fresca.
Gratuït!
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Direcció: Valerie Faris i Jonathan
Dayton
País: Estats Units
Any: 2017
Durada: 121 minuts
Versió doblada al castellà

La batalla de los sexos
8 de setembre, 22.00 h
Diumenge
Plaça de Mañé i Flaquer
Cinema a la fresca.

“La batalla dels sexes” és el nom que es va
donar al partit de tennis que van jugar el 1973
Billie Jean King i Bobby Riggs. Convençut que
podria guanyar qualsevol dona, l’excampió
Bobby Riggs, de 55 anys, va reptar la jove tenista Billie Jean King a un duel que determinaria el “gènere superior”. En aquell moment
històric, la tennista, una gran defensora
dels drets de les dones, va decidir acceptar
el repte. “La batalla dels sexes” va ser un dels
esdeveniments esportius amb més audiència
televisiva de tots els temps.
En col·laboració amb la Comissió de Festes
del Farró

Gratuït!
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Direcció: Louis-Julien Petit
País: França
Any: 2018
Durada: 102 minuts
Versió doblada al castellà

Les invisibles
12 de setembre, 22.00 h
Dijous
Plaça de Sant Felip Neri

Un dels principals centres d’acollida per a
dones sense casa de França s’ha de tancar
per motiu d’unes retallades pressupostàries.
Però les treballadores socials del centre
no accepten aquesta decisió i es proposen
aconseguir que aquestes dones, majoritàriament grans i de procedències diverses,
puguin trobar feina i sostre en només tres
mesos. La tasca no és senzilla, ja que només
el 4% de les dones ho acostuma a aconseguir, però, entre totes, cap objectiu no és
impossible.
En col·laboració amb el projecte comunitari
“Té del mes”

Cinema a la fresca.
Gratuït!
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Direcció: Paul Weitz
País: Estats Units
Any: 2015
Durada: 79 minuts
Versió doblada al castellà

Grandma (“Àvia”)
22 de setembre, 22.00 h
Diumenge
Carrer Jordi de Sant Jordi
Cinema a la fresca.

Quan l’adolescent Sage recorre a l’ajuda de
la seva àvia Elle perquè necessita diners per
avortar, l’Elle no s’ho pensa dues vegades
i emprenen un viatge per aconseguir-los.
Aquest film és una road movie a través de
diverses persones rellevants en la vida d’Elle
que serveixen d’excusa per aprofundir en el
passat del personatge irreverent de l’àvia.
Lesbiana, acadèmica, poeta i activista feminista, aquesta pel·lícula és un retrat sensible
i amb sentit de l’humor d’una vellesa poc
sovint representada.
En col·laboració amb la Comissió de Festes
del Congrés

Gratuït!
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