
Explorar les 
diferents realitats 

de les dones a través del 
cinema o el documental convida 
a obrir una finestra al món per 

entendre que les desigualtats no 
ens travessen a totes de la mateixa 
manera. Representa aprendre les 
unes de les altres amb l’objectiu 
de conèixer-nos millor i poder 

participar activament en la 
consecució d’una societat 

més igualitària.

CINEMA 
DONES 

AL MÓN: 
DONA I 

MIGRACIÓ



Aquest juliol la Taula de dones de les Corts vol reprendre una pel·lícula dins el cicle Dona i Àsia així 
com abordar la situació de la dona migrant a través de dues pel·lícules i un documental que parlen 
sobre la temàtica. Totes les projeccions tindran lloc al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, 
carrer del Comandant Benítez, 6, a les 17.30 h. Són d’accés lliure amb inscripció als enllaços que 
trobareu a cadascuna de les pel·lícules (prèviament la persona s’ha de registrar al centre cívic). 
L’activitat es complementa amb un debat posterior de la mà d’una dona experta en la matèria. El 
centre habilitarà totes les mesures de seguretat i cal dur mascareta.

DILLUNS 20 DE JULIOL

LA CÀMERA DE CLAIRE
Hong Sang Soo. Corea del Sur. 2017. VO subtitulada en castellà. 69 minuts

Durant un viatge de negocis al Festival de Cannes, la jove Manhee, assistent de vendes 
d’una distribuïdora, és acomiadada acusada de ser deshonesta. Allà coneixerà a una 
professora anomenada Claire i arran d’aquesta nova relació aconseguiran entendre els 
diferents mons en què viuen.
Inscripcions: https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=3759 

DIJOUS 23 DE JULIOL

TERRAFERMA
Emanuele Crialese. Itàlia. 2011. Castellà. 88 minuts

A la petita illa siciliana de Linosa viu la família Pucillo, dedicada a la pesca. Un dia arriba 
una barca plena d’immigrants il·legals a punt de naufragar i la seva arribada generarà 
diferents opinions i acceptacions per part dels illencs. 
Inscripcions: https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=3796  

DIMARTS 28 DE JULIOL

AGUAVIVA (DOCUMENTAL)
Ariadna Pujol. Espanya. 2005. Castellà. 94 minuts

Aiguaviva és un petit poble de Terol de 700 habitants que s’estava despoblant a 
finals dels anys 90. Per evitar-ho, el seu alcalde fa una crida internacional a famílies 
disposades a emigrar i instal·lar-se a la localitat a canvi de treball i habitatge. Una 
convivència que mostra l’ambivalència entre les tensions sorgides i l’acceptació entre 
ambdues cultures.
Inscripcions: https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=3797 

DIJOUS 30 DE JULIOL

FROZEN RIVER
Courtney Hunt. Estats Units. 2008. Català. 97 minuts

Ray Eddy, una dona nord-americana, està a punt de comprar una casa per a la seva 
família quan el seu marit fuig amb els diners. Mentre tracta de buscar-lo coneix a 
una noia índia mohawk que li proposa una manera fàcil de guanyar diners passant 
immigrants del Canadà als Estats. La desesperació de la Ray la porta a acceptar l’oferta i 
viure situacions inesperades. 
Inscripcions: https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=3798
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