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La programació que presentem avui se centra en les diferents es-
tratègies amb què els personatges femenins protagonistes respo-
nen als conflictes, en escenaris d’injustícia o imposició.

Aquest fil conductor segueix personatges femenins que accepten 
els reptes dels processos de canvi amb un altíssim grau d’impli-
cació. En la majoria dels casos hauran d’adoptar posicionaments 
crítics, sovint  incòmodes, que tindran conseqüències en l’àmbit 
personal i  familiar.

La determinació, la consciència i l’assumpció de responsabilitats 
que es posen en joc en cadascuna de les situacions recreades en els 
films (Pago Justo, El viaje de Bettie, Fátima, Una segunda madre, 
Locas de Alegría, Criadas y Señoras i Organizar lo (im)possible) ens 
revelen una diversitat d’actituds entre les quals destaca el coratge.

De registres variats, però amb l’encert comú d’una construcció 
dramàtica excel·lent, aquestes sis produccions ens proposen un 
viatge per escenaris on la quotidianitat i l’excepcionalitat es donen 
la mà.

La lluita per l’equitat salarial, els canvis de posicionament a partir 
dels canvis biològics o el combat per la dignitat davant l’estigma de 
la bogeria són expressions de l’exercici irrenunciable d’uns drets. 
D’entrada, el dret de defensar perspectives que és de justícia abor-
dar i plantejar, per més que siguin problemàtiques.

Laura Pérez Castaño 
Regidora de Feminismes i LGTBI

Ajuntament de Barcelona



PAGO JUSTO (Made in Dagenham) 

Nigel Cole (Regne Unit, 2010). 113 min. Versió doblada al castellà. 

Dilluns 5 de juny a les 21,30 h
Plaça de la Trinitat

L’any 1968 les treballadores de la fàbrica Ford van protagonitzar una 
de les vagues més llargues i sonades de la història del Regne Unit. 
Pel·lícula valenta, basada en fets reals, que posa en valor el compromís 
de les treballadores en la lluita per l’equiparació dels drets laborals i 
salarials. 

Cinema a la fresca*

* En col·laboració amb la Comissió de Festes de Trinitat Vella.

EL VIATGE DE LA BETTIE (Elle s’en va) 

Emmanuelle Bercot (França, 2013). 107 min.Versió  doblada al català.

Dimarts 13 de juny a les 21,30 h
Plaça de Roquetes

L’actriu Catherine Deneuve interpreta una dona que, farta de la vida 
que ha portat fins al moment, decideix un dia abandonar-ho tot i fugir 
sense rumb. La pel·lícula posa en escena la radical assumpció de lliber-
tat d’una dona de tornada de les convencions i miraments d’una so-
cietat incapaç de comprendre les seves aspiracions, que està decidida a 
dirigir la pròpia vida amb total desinhibició i amb la voluntat d’accedir 
a les seves experiències més desitjades.   

Cinema a la fresca*

* En col·laboració amb la Comissió de la Festa Major de les Roquetes.



FATIMA  

Philippe Faucon (França, 2015). 79 min. Versió doblada al castellà. 

Dilluns 3 de juliol a les 21,30 h
Plaça de la Sedeta

Fatima és una dona immigrant que viu a França amb les seves dues 
filles: la rebel adolescent de quinze anys Souad i Nesrine, que als seus 
divuit anys acaba de començar la carrera de medicina. Fatima no sap 
parlar bé francès i està preocupada pel futur de les seves filles, que són 
el seu orgull i alegria, però també la causa que perdi el son. Per poder 
pagar els seus estudis treballa sense descans com a netejadora, però un 
dia té un accident que l’obliga a fer repòs. Llavors aprofitarà aquest 
moment per escriure a les seves filles en àrab, per així poder-los dir tot 
allò que mai no ha pogut expressar en francès. 

Las Kellys, l’associació autònoma de cambreres d’hotel amb vuit grups 
arreu de l’Estat espanyol, estan lluitant per millorar les seves condi-
cions de treball i qualitat de vida. Al llarg dels 15 minuts que els donen 
per netejar una habitació, parlen de salut i medicalització, política 
turística, feminització de la precarietat laboral, migració, organització i 
resistència, elements que es van entrellaçant per mostrar la complexitat 
a la qual s’enfronten. 

Amb la participació 
de les directores del film
i el col·lectiu de Las Kellys.

Cinema a la fresca*

* En col·laboració amb la Comissió de la Festa Major de Grassot-Gràcia 

ORGANIZAR LO (IM)POSIBLE

Divendres 7 de juliol a les 20 h  
Sala Phenomena- Experience
C/ Sant Antoni Maria Claret, 168

Presentació del curtmetratge 
guanyador del I Premi Joves 
Creadores impulsat per l’Insti-
tut de Cultura, en col·laboració 
amb la Regidoria de Feminismes 
i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Organizar lo (im)posible  de Toni-
na Matamalas i Carme Gomila 
en col·laboració amb Las Kellys 
Barcelona i Cooptècniques 
(Espanya, 2017). 15 min. VOSE

Entrada gratuïta amb
 aforament limitat**



CRIADES I SENYORES (The Help) 

Tate Taylor (EUA, 2011). 137 min. Versió doblada al castellà. 

Diumenge 16 de juliol a les 21,30 h
Plaça dels Àngels

Mississippí, anys 60. Skeeter (Emma Stone) és una jove del Sud dels 
Estats Units que torna de la universitat decidida a convertir-se en 
escriptora. La seva arribada altera la vida de la ciutat i fins la dels seus 
amics, perquè s’ha proposat entrevistar les dones negres que han donat 
la vida al servei de les grans famílies patint tota mena de mostres de 
discriminació racial.

Cinema a la fresca*

* En col·laboració amb la Comissió de Festes del Raval

UNA SEGUNDA MADRE 
(Que Horas Ela Volta?) 

Anna Muylaert (Brasil, 2015). 108 min. Versió doblada al castellà. 

Diumenge 3 de setembre a les 21,30 h 
Plaça Mañé i Flaquer

Davant la paradoxal realitat de Val - una criada que s’ha passat deu 
anys cuidant el fill de la família per a la qual treballa però allunyada 
de la seva filla - aquesta pel·lícula planteja, amb un to desimbolt de 
comèdia, el desequilibri entre classes socials i visibilitza el treball de les 
criades i assistentes internes, que sacrifiquen les seves vides privades per 
poder realitzar aquesta feina.

Cinema a la fresca*

* En col·laboració amb la Comissió de Festes del Barri del Farró



LOCAS DE ALEGRÍA
 (La pazza gioia) 

Paolo Virzì (Itàlia, 2016). 111 min. Versió doblada al castellà. 

Dijous 14 setembre a les 20 h 
Sala Phenomena- Experience
C/ Sant Antoni Maria Claret, 168

Divendres 7 de juliol a les 20 h  
Sala Phenomena- Experience
C/ Sant Antoni Maria Claret, 168

En un centre psiquiàtric de la Toscana es troben dues dones, molt 
diferents entre si, però  connectades per un sentiment d’abandó i 
incomprensió.Quan s’embarquen en una fugida cap endavant dibuixen 
una al·legoria clara de la pel·lícula Thelma & Louise i de l’esperit d’alli-
berament i transgressió de dones que escapen d’una existència tràgica i 
marginal.

Entrada gratuïta amb
 aforament limitat**

PRESENTACIONS DELS FILMS 
A CÀRREC DE DRAC MÀGIC

* ENTRADA GRATUÏTA A TOTES LES SESSIONS!

** SALA PHENOMENA EXPERIENCE 
AFORAMENT LIMITAT (450 PERSONES) 

 
ORGANITZA: 
REGIDORIA DE FEMINISMES I LGTB.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.



barcelona.cat/dones


