
Explorar les 
diferents realitats 

de les dones a través del 
cinema representa 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 nodrir-nos per participar 
activament en la consecució 

d’una societat més 
igualitària.

CINEMA DONES 
AL MÓN: 

DONA I SEXUALITAT



DIMECRES 14 D’OCTUBRE

BOOK CLUB
Direcció: Bill Holderman. 95 minuts. Estats Units. 2018

Quatre amigues de la tercera edat viuen una segona joventut sexual després d’incloure 
Cinquanta ombres d’en Grey al seu club de lectura mensual. Es tracta d’una comèdia 
que pretén reflexionar sobre el tema de la companyia íntima entre la gent gran i que, 
gràcies a la feina de quatre grans actrius, ens apropa a temes com la germanor, el sexe i 
l’esperança en la vellesa.
Inscripció prèvia, cliqueu aquí. 

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE

HYSTERIA
Direcció: Tanya Wexler. 95 minuts. Gran Bretanya. 2011

A l’Anglaterra de finals del segle XIX, el doctor Joseph Mortimer Granville va inventar 
el seu primer consolador elèctric per tractar el que es coneixia com a histèria femenina. 
Els símptomes d’aquesta “malaltia” incloïen insomni, retenció de fluids, espasmes 
musculars, irritabilitat i pèrdua de l’apetit. El massatge genital va ser un remei mèdic 
utilitzat des de l’antiguitat i la histèria va ser reconeguda com una malaltia psiquiàtrica 
als Estats Units fins a l’any 1952.
Inscripció prèvia, cliqueu aquí.  

DIMECRES 16 DE DESEMBRE

VENUS: CONFESIONES DESNUDAS (DOCUMENTAL)
Direcció: Mette Carla Albrechtsen i Lea Glob. 80 minuts. Dinamarca. 2016

Aquest documental, que va rebre diferents premis, recopila les confessions de més 
de cent dones sobre la forma en què veuen i entenen la sexualitat i l’erotisme. Les 
candidates expliquen les seves vivències, fantasies i frustracions i van responent a 
les preguntes de les realitzadores del film. Un catàleg de veus feministes que intenta 
ser sincera i honesta i parlar obertament sobre el sexe, el desig, les emocions i els 
descobriments més íntims. 
Inscripció prèvia, cliqueu aquí.

Aquest trimestre la Taula de Dones de les Corts proposa un cicle de pel·lícules i un documental 
centrats en el tema de la sexualitat de les dones des de diferents prismes. L’activitat es 
complementa amb les aportacions d’una ponent experta en la matèria que dinamitza un debat 
posterior.

Totes les projeccions es realitzaran al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” (Comandant Benítez, 6) 
a les 17.30 h. amb inscripció prèvia.

@BCN_Les_Corts

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4172
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4173
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4174

