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De setembre a desembre de 2021



DOCS DEL MES

COM JO VULGUI 

Dimarts 21 de setembre a les 19 h

Direcció: Samaher Alqadi 

Egipte, França, Noruega, Palestina, Alemanya | 2021 | 88 min | VOSC

El moviment feminista a Egipte està agafant més força que 
mai. Cada cop hi ha més dones que s’atreveixen a alçar la veu 
contra l’assetjament sexual, però aquesta irrupció de coratge 
ve de lluny. La Primavera Àrab va portar esperança de llibertat i 
canvis però sovint s’oblida que, durant la multitudinària protesta 
a la plaça Tahir del Caire, es van produir violacions en grup. 

EL RETORN, LA VIDA DESPRÉS DE L’ISIS

Dimarts 19 d’octubre a les 19 h

Direcció: Alba Sotorra 

Catalunya (Espanya), Regne Unit | 2021 | 90 min | VOSC

L’accés exclusiu d’Alba Sotorra al camp d’al-Roj al nord-est de 
Síria ens mostra la dura realitat d’un grup de dones atrapades 
pel seu passat com a membres d’ISIS. Shamima Begum (Reg-
ne Unit) i Hoda Muthana (EUA) van marxar dels seus països 
manipulades per la propaganda terrorista i l’odi de les xarxes 
socials. Van ser demonitzades pels mitjans de comunicació i 
ara ningú vol saber-ne res. 



LOBSTER SOUP

Dimarts 16 de novembre a les 19 h

Direcció: Pepe Andreu, Rafa Molés 

Espanya, Islàndia, Lituània | 2020 | 96 min | VOSC

En Krilli prepara la sopa de llagosta. El seu germà Alli seu amb 
els vells pescadors, l’últim boxejador de l’illa i el traductor del 
Quixot a l’islandès. Cada dia troben una solució als gran proble-
mes del món. Una comèdia deliciosa, amb ingredients dolços, 
picants i melancòlics, sobre l’ànima humana i la vida en comu-
nitat que s’acaba convertint en una radiografia de la decadència 
consumista del món occidental. 

MOTHERS

Dimarts 21 de desembre a les 19 h

Direcció: Myriam Bakir 

Marroc, França | 2020 | 62 min | VOSC

La legislació del Marroc tipifica com a delicte les relacions se-
xuals fora del matrimoni i una dona pot ser condemnada a pre-
só si es queda embarassada sense estar casada. L’avortament 
també és il·legal, només està permès quan l’embaràs posa en 
risc la salut de la dona, i l’home ha de donar el seu consenti-
ment. L’associació Oum El Banine, liderada per la carismàtica 
Mahjouba Edbouche, lluita contra una realitat injusta que és si-
lenciada pels altaveus mediàtics del regne marroquí. 



MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

Adolescents
L’edició de tardor del MIRADES, organitzada juntament amb 
la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, 
s’endinsa en l’univers adolescent i ens mostra des de la fi c-
ció al documental, les mirades de nois i noies que afronten 
els reptes de fer-se gran, construir-se una identitat i desco-
brir-se en un món del qual, a vegades, no se senten partícips.

BINTI, UNA YOUTUBER SENSE FRONTERES

Dimarts 9 de novembre a les 19 h

Direcció: Frederike Migom

Bèlgica i Holanda | 2019 | 90 min | VOSE

La Binti té dotze anys. Va néixer al Congo, però viu a Bèlgica 
amb el seu pare des de molt petita. Tot i que no tenen papers, la 
Binti vol viure una vida normal i somia amb convertir-se en una 
famosa youtuber com la seva ídol Tatiana. 

PRIMERES SOLITUDS

Dimarts 23 de novembre a les 19 h

Direcció: Claire Simon

França | 2018 | 100 min | VOSC

En un institut dels suburbis parisencs, adolescents prou afortu-
nats per assistir-hi, parlen mentre la ciutat s’estén al seu darrere, 
Claire Simon estableix un diàleg cinematogràfi c en què con-
versen sobre les seves històries personals, les seves famílies, i 
també sobre les seves passions i les seves solituds.



ESPERO TU(A) REVOLTA

Dimarts 14 de desembre a les 19 h

Direcció: Eliza Capai

Brasil | 2019 | 93 min | VOSE

Retrat polifònic del moviment de protesta que va ocupar les es-
coles de Sao Paulo (Brasil) en demanda d’una educació pública 
i de qualitat. Protagonitzat per tres joves que van liderar les 
lluites estudiantils, el film narra els eixos centrals de la revolta, 
des del 2013 i fins a l’arribada de Jair Bolsonaro a la presidèn-
cia. Documental guanyador del Premi Amnistia Internacional 
del Festival de Berlín.

Totes les sessions comptaran amb presentació i col·loqui 
a càrrec de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona.

El cicle MIRADES. Adolescents s’emmarca dins les activitats  
relacionades amb l’exposició PUBER de Tanit Plana, que es po-
drà veure a La Casa Elizalde a partir del 10 de novembre i fins al 
23 de desembre de 2021.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori.  

Reserva a través de casaelizalde.com
No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.



HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h 
(a partir d’octubre)

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
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