Terrassa és una ciutat feminista, plena de valors d’igualtat i de
respecte a la diversitat. És per això que us presentem la 17a
edició del Cinefòrum per la Igualtat, un cicle que empra el
cinema i el col·loqui com a motors de crítica, canvi i
transformació social per seguir reflexionant sobre les
desigualtats de gènere i lluitar per superar-les.

Organitza:

Aquestes desigualtats per raons de gènere, malauradament,
continuen presents en tots els àmbits de la vida i les dades ens
demostren que no existeix encara una igualtat efectiva entre
dones i homes. És un deure prioritari per a nosaltres continuar
implementant polítiques d’igualtat i des d’una perspectiva
interseccional, ja que la desigualtat també es creua amb altres
que venen donades per la classe social, l’origen, l’ètnia, l’edat,
l’orientació sexual, la identitat de gènere, les capacitats
diverses o la creença religiosa.

Col·labora:

Us deixo, doncs, amb aquest fantàstic cicle, organitzat des del
Servei de Polítiques de Gènere amb la col·laboració dels serveis
de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Capacitats Diverses,
l’Observatori de l’Aigua, LGTBI+, i Solidaritat. Us animo a
participar-hi per remoure consciències i despertar actituds per
aconseguir superar les desigualtats.
Seguim trencant barreres i treballant per una societat més
igualitària i lliure de discriminació i violència masclista.
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

PER LA
IGUALTAT
2022

601 001 122

Servei d'informació i assessorament
policial sobre les violències masclistes

Per a més informació:
Regidoria de Polítiques
de Gènere

Cinema Catalunya - Sala 1

C. Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Tel. 93 739 74 08
e-mail:
polgenere@terrassa.cat
www.terrassa.cat/dona

C. Sant Pere, 9
08221 Terrassa
Tel. 93 788 53 76
e-mail:
cinemacatalunya@terrassa.cat
www.terrassadigital.cat/cinema

Segueix-nos a

: Regidoria de Polítiques de Gènere
: @ajtrsgenere
: @generesterrassa

Imprès en paper reciclat

Disseny: David van der Veen

El treball transversal amb els diferents serveis municipals
resulta clau per oferir una mirada àmplia, propera i acurada a
les diverses realitats. Enguany el Cinefòrum ens ofereix set
sessions que aborden qüestions imprescindibles i necessàries
per poder sensibilitzar sobre la necessitat d’un feminisme
antiracista i reivindicar-lo; visibilitzar la pertinença de les dones
transgènere; estimular la participació política i social de les
dones; generar empatia amb la vivència de les dones amb
capacitats diverses; aprofundir en l’ecofeminisme; fomentar
l’educació per la justícia global i la solidaritat, i lluitar contra la
violència masclista.

CINEFÒRUM

15
FEBRER
18.30 H

15
MARÇ
18.30 H

26
ABRIL
18.30 H

24
MAIG
18.30 H

21
JUNY
18.30 H

18
OCTUBRE
18.30 H

15
NOVEMBRE
18.30 H

SINOPSI

Dones, racialització i feminismes

Documental sobre les diferents formes de discriminació viscudes en primera persona per
joves catalans i catalanes, fills i filles de persones migrants, pel fet de ser persones
racialitzades. Joves en una cerca constant d’una identitat pròpia, basculant entre dues
cultures, en què es valori la diferència. Tot això en un entorn sovint caracteritzat pel racisme,
el masclisme, el classisme i la violència de gènere.

Hi col·labora: Servei de Ciutadania i Convivència
Dinamitzen el col·loqui: Catàrsia - Col·lectiu d’asiàticdescendents

EL ORDEN DIVINO

SINOPSI

Dia Internacional de les Dones - 8 de març

Direcció: Petra Biondina Volpe
Repartiment: Marie Leuenberger, Maximilian
Simonischek, Rachel Braunschweig i Sibylle Brunner

L’any 1971, les dones no podien votar a Suïssa. La Nora viu en un petit poble i, quan el seu
marit li prohibeix acceptar una feina, comença a lluitar pel sufragi femení. La seva nova
fama al poble li porta amenaces i una crisi matrimonial, però ella es nega a retrocedir i
convenç les altres dones per anar a la vaga, mentre descobreix aspectes del seu propi
alliberament.

Participació política de les dones
Hi col·labora: Servei de Qualitat Democràtica
Dinamitza el col·loqui: Casal de la Dona

LA HISTORIA DE MARIE HEURTIN

SINOPSI

Dones i capacitats diverses

Marie, de 14 anys, sorda i cega de naixement, ingressa a un centre especialitzat en educació
de nenes sordes on, tot i l’escepticisme general, la germana Marguerite l’acull, fent tot el
possible per educar-la i treure-la de la foscor. Basada en una emocionant e inspiradora
història real.

Hi col·labora: Oficina de Capacitats Diverses
Dinamitza el col·loqui: Assoc. Catalana pro Persones amb Sordceguesa
APSOCECAT

LA MUJER DE LA MONTAÑA

SINOPSI

Ecofeminismes

Direcció: Benedikt Erlingsson
Repartiment: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann
Sigurðarson i Juan Camilo Roman

Als cinquanta anys d’edat, Halla, professora de cant, declara la guerra a la indústria local de
l'alumini, que està contaminant el seu país, i pren tot tipus de riscos per tal de protegir el
medi ambient a Islàndia. Però la seva situació podria canviar amb l'arribada inesperada
d'una carta...

Hi col·labora: Observatori de l’Aigua
Dinamitza el col·loqui: Dones d’Aigua

SEDIMENTOS

SINOPSI

Dia per l’Alliberament LGTBI + 28 de juny

Direcció: Adrián Silvestre
Intèrprets: Tina Recio, Alicia de Benito, Cristina Millan,
Saya Solana, Magdalena Brasas i Yolanda Terol

Sis dones trans viatgen a un petit poble lleonès on exploraran insòlits paisatges, així com els
secrets de la seva pròpia personalitat. Buscant respostes sobre allò que les uneix com a
grup, aprendran a bregar amb les seves diferències. Una història tendra i divertida sobre
l’empatia, la individualitat i la necessitat de pertinença.

Hi col·labora: Servei LGTBI+ i Mostra FIRE!!
Dinamitza el col·loqui: Servei LGTBI+ i Espai Trans

TORNAR A COMENÇAR

SINOPSI

Justícia global

La necessitat d'aventura i la inquietud davant d'un planeta que emmalalteix porten l’Anna,
física del clima i oceanògrafa, a distanciar-se de la família per embarcar-se a l'expedició
Homeward Bound cap a l'Antàrtida. A bord, cent dones fan del privilegi una veu compromesa
per l'acció climàtica. Cures, resiliència i adaptació. Un crit d'alerta i d'esperança per
l'emergència climàtica i la justícia global.

Hi col·labora: Servei de Solidaritat
Dinamitza el col·loqui: Clara Sopeña Falcó, productora

SINOPSI

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

DESCENDENTS

Documental (Catalunya, 2020)
Direcció: Judit Aranda Moreno i Carlos Collazos
Rodríguez

Comèdia dramàtica (Suïssa, 2017)

Drama biogràfic (França, 2014)

Direcció: Jean-Pierre Améris
Repartiment: Isabelle Carré, Ariana Rivoire
*Versió doblada, subtitulada en castellà per a persones sordes i amb audiodescripció per a persones cegues

Comèdia dramàtica (Islàndia, 2018)

Documental (Espanya, 2021)

Documental (Espanya, 2020)

Direcció: Anna Cabré Albós i Isaac Lupiáñez Fontanet

SOLO UNA VEZ

Drama (Espanya, 2021)
Direcció: Guillermo Ríos Bordón
Repartiment: Ariadna Gil, Alex García i Silvia Alonso

La Laura, una psicòloga del servei d'atenció a les dones que pateixen violència de gènere, fa
unes setmanes que és assetjada pel marit d'una de les pacients. En aquesta situació, ha de
tractar una parella que mai no ha posat els peus en un centre d'aquest tipus: l’Eva i el Pablo.
Per una sèrie de malentesos ell ha rebut una denúncia, però afirma amb contundència que
no és cap maltractador.

Dinamitza el col·loqui: SIAD de Terrassa

