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Una Mirada Universal al Fenomen 
de la Violència Contra les Dones

CINEMA AL PATI



ROMPER EL SILENCIO
(Marroc 2014, 46’, VOSE), de Hind Bensari
18:30h. DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE. CASAL MUNICIPAL
La història d’Amina Filali, una noia de 16 anys que es va suïcidar després de 
ser forçada a casar-se amb l’home que l’havia violat, va afectar la directora 
d’este documental i la va portar de tornada al Marroc, lo seu país d’origen. 
Investigant la situació en relació amb les dones violades, un caleidoscopi 
incòmode i inquietant que mostra un país on lo sexisme és sistemàtic, però 
on la directora dona veu a una creixent perspectiva obsoleta.

MUSTANG
(Turquia 2015, 97’, VOSE), de Deniz Gamze Ergüven
20:00h. DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE. CASAL MUNICIPAL

PREESTRENA 

Cinc germanes se veuen privades, quan van a viure amb sons iaios després 
de la mort dels seus pares, de la llibertat obtesa anys enrere. Estimulant i 
lúdica, l’adolescència segrestada en una història on se mesclen religió i 
política i on l’integrisme esdevé un corsé opressor. La directora turca aconse-
guix, amb un primer llargmetratge, un dels més sorprenents retrats d’un país 
que lluita per la seua identitat. Nominada als Oscar i presentada a Cannes 
aquest any, Donosti o la Seminici de Valladolid, acaba d’emportar-se el segon 
premi, l’Espiga de Plata. Encertadament anomenada la Vírgenes suicidas 
turca, Mustang arribarà a les pantalles comercials a principis de l’any vinent.

STATUS QUO? 
THE UNFINISHED BUSINESS OF FEMINISM IN CANADA
(Canadà 2012, 87’, VOSC), de Karen Cho
18:30h. DISSABTE 21 DE NOVEMBRE. CASAL MUNICIPAL

Lo feminisme ha canviat la manera en què vivim, no hi ha dubte. Però, com 
és de rellevant avui en dia? Quin progrés i com ha afectat a les relacions 
humanes? Un documental, inèdit al nostre país, on la directora combina 
material d’arxiu i històries contemporànies en un relat que recorre la violència 
contra les dones, l’avortament i la infància des del 1967 fins l’actualitat.

CHICAS NUEVAS 24 HORAS
(Espanya 2015, 70’), de Mabel Lozano
20:00h. DISSABTE 21 DE NOVEMBRE. CASAL MUNICIPAL

La prostitució i la trata de dones entesa com una lacra mundial, un servei sempre 
disponible, un negoci sense miraments, cruel i inhumà. L’actriu, presentadora i 
directora ha aconseguit un treball que mostra, de primera mà i sense filtres, com 
és la vida de les que han arribat aquí sense saber ni com, la doble moral 
imperant i la banalització d’un dels problemes més greus i complexos 
actualment. Un dels documentals de l’any, presentat a Madrid fa just dos 
mesos, que pretén anar més enllà, a l’arrel del problema, projectant-se en les 
comunitats originàries més febles i “punts de partida” de la trata.





ENTRADA GRATUÏTA

UNA MIRADA UNIVERSAL…

MASCLISME I TIC: LES NOVES TECNOLOGIES 
DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE

INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL
CASAL MUNICIPAL
19:30h

PONÈNCIA

Ponència de Dolors Reig, psicòloga social i experta en xarxes socials
Taula rodona sobre prevenció i seguretat en relació a les manifestacions 
masclistes a través de les xarxes socials i Presentació de recursos en xarxa.
Públic destinatari: professionals dels àmbits de la sanitat, laboral, educació, 
serveis socials, justícia, seguretat, joventut, etc...

Cinema al Pati és un cicle d’activitats al voltant de la creació cinematogràfica 
d’autor i de com se vincula amb los diferents àmbits creatius i la intervenció 
social. En col·laboració amb les àrees de serveis socials i atenció a la dona 
de l’Ajuntament d’Amposta, lo Consell Comarcal del Montsià i la Fundació 
Privada Montsià, abordem esta problemàtica des d’un punt de vista interna-
cional, programant quatre pel·lícules (una de ficció i tres documentals) que 
aborden diversos casos de violència contra les dones arreu del món, i una 
activitat dirigida a professionals.

15:30h. – 20:30h. 

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ. SALA EMILI VIVES


