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Projecció de pel·lícules dirigides per dones, que 
ofereixen una mirada des d'una perspectiva de 
gènere. 

Modera el cinefòrum Rosa María Palencia, 
doctora en comunicació audiovisual, professora de 
cinema de la UAB i especialista en cinema de 
dones.

Totes les sessions són a les 7 de la tarda,
al Centre Cultural de Granollers 
(c/ Joan Camps, 1)



Divendres 22 de setembre

Bar Bahar: entre dos mundos (2016), de Maysaloun Hamoud. 
Israel. v. o. àrab/hebreu

Tres palestines amb passaport israelià, opten per viure una vida en 
llibertat a Tel Aviv, lluny dels seus llocs d'origen. Les tres busquen 
l'amor, però com a joves palestines aviat s'adonaran que una relació 
escollida per elles no és quelcom fácilment assolible.

Divendres 20 d'octubre

Las inocentes (2016), de Anne Fontaines. França. v. o. francesa

Agost de 1945. Un monestir prop de Varsòvia alberga un fosc secret. 
Mathilde Beaulieu és una jove metge enviada per la Creu Roja. 
Però la sorpresa arriba quan descobreix que una gran part de les 
germanes del convent estan embarassades per soldats de l'Ejercito 
Rojo.

Divendres 10 de novembre

La estación de las mujeres (2016), de Leena Yadav. India. 
v. o. hindi

En un poble rural de l'Índia, tres dones comencen a alliberar-se de 
les tradicions. Observant a aquestes dones es troba la jove 
prometisa d'en Gulab, Janaki (15 anys). Abans del seu matrimoni, a 
la Janaki li encantava l'escola, els llibres i els seus amics. Ara, en la 
seva vida de casada, es troba en un cruel món d'adults. 

Sessió programada amb motiu del Dia Internacional contra 
la Violència Masclista.

Organització:

Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
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