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Projecció de pel·lícules dirigides per dones que 
ofereixen una mirada re�exiva sobre la seva condició 
de gènere. Les pel·lícules d'aquest cinquè cicle 
s'emmarquen dins del món laboral amb l'objectiu de 
visibilitzar, sensiblitzar i posar en relleu la importància 
del treball públic i privat de les dones. L'assetjament 
sexual a la feina, les di�cultats de la vida personal i la 
vida laboral, i l'esforç que les dones fan per superar 
aquests entrebancs, són alguns dels temes que es 
tractaran durant les sessions de cinefòrum.

Modera el cinefòrum Rosa Maria Palencia, doctora 
en Comunicació Audiovisual, professora de cinema 
de la UAB i especialista en cinema de dones.

Totes les sessions són a les 18.30 hores a la 
Biblioteca Roca Umbert.



Dijous 27 de setembre

Las bordadoras d’Eléonore Faucher (França, 2004)

Quan la Claire s'assabenta que està embarassada 
de cinc mesos a l'edat de 17 anys, decideix tenir el 
nadó de manera anònima. La Claire trobarà un 
refugi en Madame Melikian. A mesura que passa el 
temps, s'anirà creant un vincle filial entre elles.

Dijous 25 d'octubre

Mataharis d'Icíar Bollaín (Espanya, 2007)

La Inés, l'Eva i la Carmen són tres detectius que 
treballen en una agència de Madrid. La pel·lícula 
mostra la vida quotidiana i reflecteix els 
malabarismes que han de fer les dones per 
compaginar una feina exigent amb una vida 
agredolça i plena d'obstacles.

Dijous 29 de novembre

En tierra de hombres de Niki Caro (EUA, 2005)

Quan fracassa el seu matrimoni, Josey Aimes torna 
al seu poble per buscar feina. Mare sola amb dos 
fills, busca feina a la principal font d'ocupació de la 
regió: les mines de ferro. Està mentalitzada per 
enfrontar-se a una feina dura i perillosa, però no per 
aguantar l'assetjament.
Sessió programada amb motiu del Dia 
Internacional contra la Violència vers les Dones 

Organització:
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) - Biblioteca Roca Umbert


