
Centre Cultural
La Casa Elizalde

CINEMA
DOCUMENTAL
De gener a març 2022

L
a 

C
as

a 
E

liz
al

d
e

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.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

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

MAPA

ADREÇA

Districte de
l’Eixample
bcn.cat/cccasaelizalde
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DOCS DEL MES

Dimarts a les 19 h

ARICA

18 de gener
Lars Edman i William Johansson Kalén
Suècia, Xile, Bèlgica, Noruega i Regne Unit | 2020 | 95 min | VOSC

Una història d’investigació 
impactant sobre l’aboca-
ment il·legal de residus tò-
xics a la ciutat xilena d’Arica. 
Bebès amb malformacions, 
càncers, avortaments no 
desitjats... Lars Edman, un 
jove suec d’origen xilè, es va 
interessar pel cas el 2009 i 

la seva recerca acabarà portant l’empresa multinacional sueca res-
ponsable dels fets als tribunals.

EN EL LLINDAR

15 de febrer 
Coraci Ruiz
Brasil | 2020 | 77 min | VOSC

La directora brasilera 
Coraci Ruiz segueix la 
transició de gènere del 
seu fill adolescent, en 
Noah. Amb un relat per-
sonal, generós i honest, 
es posen sobre la taula 
qüestions socials relle-
vants al voltant del gè-
nere, el matrimoni, la política i el consentiment dels pares.

CURVY CREW: CAMINAR PER TRENCAR ESTEREOTIPS

22 de març 
Ida Joglar
Estats Units | 2021 | 90 min | VOSC

La primera vegada que 
Christa va pujar al Kiliman-
jaro (Tanzània) va ser el més 
difícil que havia fet mai: se 
sentia fora de lloc, massa 
lenta i, en definitiva, massa 
grassa. En aquell moment 
no va aconseguir arribar al 

cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat. 

MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

Dimarts a les 19 h

LAS MUERTES CHIQUITAS

Las Muertes Chiquitas és un projecte interdisciplinari de l’artista  
Mireia Sallarès. Per aquesta edició del MIRADES, es projectarà la 
peça documental dividida en tres sessions. Una pel·lícula de qua-
si cinc hores d’entrevistes a més de trenta dones de Mèxic de dife-
rents zones del país, de diverses edats, estrats socials, professions i 
religions, que parlen sobre l’orgasme femení.

Totes les sessions comptaran amb presentació i col·loqui a  
càrrec de l’artista Mireia Sallarès. 

22 de febrer
“Lo que nadie quiere ser” i “El género se inventa”
Espanya, Mèxic | 2013 | 100 min | VO

Els dos primers capítols del llarg-
metratge exploren la dimensió po-
lítica i la construcció de la subjecti-
vitat que entra en joc en la vivència 
de l’orgasme de les dones. Perquè 
el plaer femení és un dels grans 
camps de batalla de la humanitat i 
perquè aquest film és molt més que 
orgasmes.

*Aquesta sessió es farà també a les 17 h exclusivament pensada 
per a públic jove, de 15 a 20 anys. 

1 de març
“El orgasmo se trabaja” i “Lo femenino se traiciona”
Espanya, Mèxic | 2013 | 100 min | VO

Tercer i quart capítol que, a tra-
vés de converses amb dones molt 
diverses, indaga tot allò que l’or-
gasme femení deixa veure quan el 
pensem en llibertat, en intimitat, en 
confiança i des de la seva dimensió 
col·lectiva i política.

15 de març
“El miedo se pierde” i “La felicidad no se retiene”
Espanya, Mèxic | 2013 | 100 min | VO

Els dos darrers capítols recullen i 
conclouen les derives de totes les 
veus implicades en aquesta llarga 
recerca sobre la vivència del plaer 
de les dones i de l’orgasme femení 
com a paradigma i paradoxa.

*Aquesta sessió es farà també a 
les 17 h exclusivament pensada 
per a públic jove, de 15 a 20 anys.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries 

indiquin en cada moment. 
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.


