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

Dimarts a les 19 h

ROCK PER MIL

19 d’abril 
Anita Rivaroli
Itàlia | 2020 | 78 min | VOSC

Fabio vol convèncer la 
seva banda de rock pre-
ferida, els Foo Fighters, 
perquè actuïn a Cesena, 
el seu petit poble natal 
situat al nord d’Itàlia. 
Per aconseguir-ho, es 
proposa una fita gaire-
bé inassolible: reunir mil 
músics per tocar junts i 

en sincronia la seva cançó Learn to fly. Serà capaç d’aconseguir-ho? 
La missió sembla impossible. 

FE I LLIBERTAT

17 de maig 
Ivana Marinic Kragic
Croàcia | 2021 | 71 min | VOSC
Què passa quan un 
amor prohibit floreix en 
un convent de clausu-
ra? Com s’encaixa una 
crisi d’identitat en una 
vida devota?. Dues joves 
monges ens narren en 
primera persona la seva 
història d’amor en comú. 
Viuen en dos convents 
separats a Croàcia, però els espais que un cop van considerar refu-
gis espirituals resulten més terrenals del que s’esperaven.

MIL INCENDIS

21 de juny
Saeed Taji Farouky
França, Suïssa, Països Baixos i Palestina, Estat de Birmà | 2021 | 
90 min | VOSC

El cineasta Saeed Taji 
Farouky es va inspi-
rar amb There will be 
blood de Paul Thomas 
Anderson per capturar 
un món marcat pels 
pous de petroli en ple 
segle XXI. La força de 
les imatges i un treball 
sonor immersiu acon-

segueix capturar l’atmosfera mitològica de la cultura popular de 
Myanmar (Birmània). El xoc generacional i l’explotació dels recursos 
naturals es barreja amb l’astrologia, les vides passades i els cicles 
de mort i renaixement.

MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

Dimarts a les 19 h

IMAGINAR L’ENDEMÀ: CINEMA I FUTUR

BARAKA

31 de maig
Ron Fricke 
Estats Units | 1992 | 100 min | VOSE

Documental filmat en 
24 països que ens expli-
ca, amb termes visuals i 
musicals, l’evolució de 
la Terra i la Humanitat, al 
mateix temps que senya-
la les formes en què l’és-
ser humà s’ha relacionat 
amb el medi ambient.

ADOPTAR A UNA ESPOSA

7 de juny
Bryan Forbes 
Estats Units | 1975 |110 min | VOSE

Primera adaptació al ci-
nema de la novel·la “The 
Stepford Wives” d’Ira Le-
vin, autor de La semilla 
del Diablo. El film és una 
“cult-movie” de ciència 
ficció terrorífica en clau fe-
minista. Joanna Eberhart, 
una jove fotògrafa casada 

i mare de dos fills, es trasllada amb la seva família a Stepford. Allà 
descobrirà una cosa sinistra: totes les dones són mestresses de 
casa “perfectes” i viuen sotmeses als seus marits.

HIJOS DE LOS HOMBRES

14 de juny 
Alfonso Cuarón 
Regne Unit | 2006 | 105 min | VOSE 

La pel·lícula situa l’especta-
dor al cor d’una distopia el 
marc de la qual és el Reg-
ne Unit que es troba sota el 
caos. En aquest món des-
trossat per les pandèmies, 
les guerres i el terrorisme, la 
totalitat de les dones s’han 
convertit en estèrils, portant 
la humanitat a l’extinció.

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.


