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IGUALTAT
2018

Segueix-nos al                 :

:

Regidoria de Polítiques de Gènere

@ajtrsgenere

El cinema, com la resta de manifestacions artístiques i 
culturals, ens obre una finestra al món, a altres formes de 
viure i de conviure, a experiències i emocions que ens 
conviden a plantejar-nos preguntes, a reflexionar i a actuar. 

El Cinefòrum per la Igualtat, que aquest 2018 arriba a la seva 
14a edició, ens proposa un any més un conjunt de pel·lícules 
de ficció i documentals fets per dones i que plantegen 
arguments, personatges i qüestions relacionades amb la 
diversitat social i els diferents models de masculinitat i 
feminitat. El cinema esdevé així una eina que fa visibles les 
situacions de desigualtat i violència que avui dia encara 
persisteixen al món i ens porta a pensar i dialogar a la recerca 
de valors i formes de societat més igualitàries, més lliures i 
més respectuoses.

Educar, informar, reflexionar, sensibilitzar... Aquestes són les 
vies que obren pas a la reflexió i la crítica envers el món que 
ens envolta, a través d’un conjunt d’obres cinematogràfiques 
que ens transporten a altres èpoques, altres països i altres 
vides. El Cinefòrum per la Igualtat se situa, doncs, en el 
context del compromís de l’Ajuntament de Terrassa per 
treballar, transversalment, des de tots els àmbits i serveis, 
per la igualtat de totes les persones, tenint en compte la 
complexitat que hi ha al darrere de les desigualtats i discrimi-
nacions de gènere i els factors que les poden agreujar, com 
són l’edat, l’origen, la classe social, l’estat de salut i l’orienta-
ció sexual, entre d’altres.

En aquest sentit, el nostre Ajuntament està portant a terme 
un procés per tal de cercar solucions i noves fórmules que 
permetin compaginar l’abordatge sectorial dels diferents 
factors de vulnerabilitat que afecten les persones i, al mateix 
temps, incorporar una mirada més interseccional en les 
nostres polítiques i accions. El programa de l’edició del 2018 
del Cinefòrum per la Igualtat, impulsat des del Servei de 
Polítiques de Gènere, és un bon exemple d’aquesta línia de 
treball. Us convidem a gaudir de totes les pel·lícules progra-
mades i a acompanyar-nos en el debat posterior, que serà 
dinamitzat per persones expertes en les diferents temàti-
ques. Us hi esperem!

Alfredo Vega López
Alcalde de Terrassa

Organitza:



Dia Internacional de l’Orgull LGTBI - 28 de juny

Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones - 28 de maig

Dones i ciència

En Femme és una associació que actua com a petit refugi per a l’anonimat a 
Barcelona. A poc a poc descobrirem la fluïdesa del gènere en un món que ens exigeix 
constantment posicionar-nos. En Femme revela el silenci d’una vivència personal que 
ja no es pot mantenir oculta, però també la solidaritat i la importància del plaer a 
l’hora de construir les identitats.

Dia Internacional de les Dones - 8 de març                

37è Festival de Jazz de Terrassa

Dia Mundial contra el Càncer - 4 de febrerSINOPSI

SINOPSI

SINOPSI

SINOPSI

SINOPSI

La Magda és una mestra a l’atur. Quan li diagnostiquen un càncer de pit, reacciona a 
la situació traient tota la seva energia vital. El coratge amb què s’hi enfrontarà, i el seu 
optimisme innat, faran que tant ella com les persones del seu entorn visquin 
sorprenents escenes d’humor i de tendra felicitat.

Documental amb imatges inèdites d’arxiu i entrevistes amb la malaurada cantant. 
Guanyadora de sis premis Grammy, tenia un talent natural per al jazz i el soul i una veu 
prodigiosa que ben aviat la convertiren en una estrella mundial. La fama, la premsa 
sensacionalista, els interessos de la indústria discogràfica i la seva relació de parella 
la conduïren finalment al seu tràgic destí.

Basada en fets reals, explica la història inèdita de tres brillants científiques 
afroamericanes que treballaren a la NASA a principis dels anys seixanta en l’ambiciós 
projecte de posar en òrbita l’astronauta John Glenn. El film es situa en plena cursa 
espacial i, alhora, enmig de la lluita pels drets civils de les persones negres dels EE.UU.

Basada en una història real sobre discapacitat. La Maudie és una dona alegre que 
somnia independitzar-se de la seva família. L’Everett és un eixut pescador local que 
busca assistenta. Quan la Maudie veu l’anunci que posa l’Everett, s’hi presenta i 
aconsegueix la feina, per la qual cosa s’ha de traslladar a viure a casa seva. Tot 
comença amb una relació laboral difícil, però amb el temps es faran inseparables...

 

Dia Internacional per a l’Eradicació de totes les Formes de
Violència contra les Dones - 25 de novembre

Dones i món àrab

Nou dones que en el passat patiren violència masclista comparteixen un cap de 
setmana al camp, lluny de la seva vida quotidiana. Les uneix el coratge d’haver fet 
front a l’infern de la violència, d’haver sobreviscut i també de voler donar un sentit al 
patiment que han viscut. I, per això, posen a la disposició d’altres dones i de la societat 
el seu recorregut vital.

SINOPSI

12
NOVEMBRE
16.30h

SINOPSI

La Salma, la Laila i la Nur, tres dones palestines amb ciutadania israeliana que viuen 
juntes en un pis a Tel-Aviv, comparteixen complicitats, pors i esperances. En un 
entorn de conflicte latent, totes tres s’enfrontaran a importants dilemes identitaris 
pel fet de trobar-se entre diferents mons. 

MA MA
Drama (Espanya, 2015)

Direcció: Julio Medem

Direcció: Asif Kapadia

Direcció: Theodore Melfi
Repartiment: Taraji P.Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner

Direcció: Aisling Walsh
Repartiment: Sally Hawkins, Ethan
Hawke, Kari Matchett, Gabrielle Rose,
Z. Bennett.

Guió, direcció i producció: Alba Barbé
i Serra

AMY: LA CHICA DETRÁS 
DEL NOMBRE

FIGURAS OCULTAS
Drama biogràfic  (EUA, 2016)

Documental  (Regne Unit, 2015)

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA
Drama (Canadà, 2016) 

EN FEMME
Documental  (Catalunya, 2015)

Direcció: Bertha Gaztelumendi

Direcció: Maysaloun Hamoud
Repartiment: Mouna Hawa, Shaden 
Kanboura, Sana Jammalieh.

BAR BAHAR
Drama (Israel, 2016)

VOLAR
Documental biogràfic (Euskadi, 2017)

Hi col·labora: Servei de Salut i Comunitat
Dinamitza el col·loqui: Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica

Hi col·labora: Servei de Cultura i Jazz Terrassa
Dinamitza el col·loqui: Olga Ábalos, periodista musical 

Hi col·labora: Servei d’Universitats
Dinamitza el col·loqui: Núria Salán, pres. Societat Catalana de Tecnologia

Hi col·labora: Oficina de Capacitats Diverses
Dinamitza el col·loqui: Oficina de Capacitats Diverses

Hi col·labora: Servei LGTBIQ
Dinamitza el col·loqui: Alba Barbé, directora, i Xesca Ferrer i Carme Parera, 
protagonistes

Hi col·labora: Servei de Ciutadania 
Dinamitza el col·loqui: Míriam Hatibi, portaveu d'Ibn Battuta i consultora
de comunicació

Hi col·labora: EMAKUNDE. Instituto Vasco de la Mujer
Emakumearen Euskal Erakundea
Dinamitza el col·loqui: protagonistes del documental 

8
OCTUBRE
19.00h

25
JUNY
19.00h

28
MAIG
16.30h

9
ABRIL
16.30h

19
MARÇ
16.30h

19
FEBRER
16.30h


