2n Cicle de Cinema de dones
A la biblioteca Carles Fontserè
Dijous 7 de març a les 7 de la tarda
BRAVA
-Roser Aguilar, Espanya (2017)
-Durada: 91 min
-VO en català
La vida de Janine sembla anar bé ﬁns que un dia pateix un
assalt en el metro i tot s’ensorra. Tracta de fugir del seu
patiment interior i s’escapa al poble on ara viu el seu
pare, intentant amagar les ferides, tanmateix allà, lluny
de trobar la pau, s’apropa al seu costat més fosc.

Dijous 14 de març a les 7 de la tarda
LADY BIRD
-Greta Gerwig, Estats Units (2017)
-Durada: 91 min
-VO en anglès
Christine, que es fa dir “Lady Bird” és una adolescent de
Sacramento en el seu últim any d’institut. La jove, amb
fortes inclinacions artístiques i que somia amb viure a la
costa Est, tracta de trobar el seu propi camí i deﬁnir-se
fora de l’ombra protectora de la seva mare.

Dijous 21 de març a les 7 de la tarda

PROGRAMA
D’ACTES
Dipòsit Legal GI 354-2019

20 th CENTURY WOMEN
-Mike Mills, Estats Units (2016)
-Durada: 114 min
-VO en anglès
A ﬁnals dels anys 70 tres dones exploren l’amor i la
llibertat a Califòrnia, alhora un adolescent experimenta el
pas a la maduresa rodejat per aquestes dones, la mare i
dos amigues que el marcaran per sempre.

Més informació
www.porqueres.cat

DEL DIA
INTERNACIONAL
DE LA DONA
MARÇ 2019

DIVENDRES 8 DE MARÇ
DONES D’ESCOLA - EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
La comunitat educativa de Porqueres ha desenvolupat un paper determinant
en l’educació dels nostres infants. Un entorn educatiu on les dones han estat
el referent de moltes generacions de nens i nenes que s’han fet grans al costat
de totes elles i que de ben segur en conserven un gran record. Una exposició
que vol homenatjar la gran quantitat de dones, no només mestres i professores, que formen la comunitat educativa de casa nostra i que ha contribuït
d’una manera decisiva en la transformació d’una societat més igualitària.

Inauguració a les 19h
Centre Cívic
Fotograﬁes de Irene Serrat
Disponible a l’Altell del Bar del Centre Cívic del 8 al 29 de març

DISSABTE 9 DE MARÇ
CONVERSES AMB EL MEU ÚTER I ALTRES
INTERLOCUTORS - NOVES DRAMATÚRGIES
“Un dia em vaig adonar que sempre havia volgut ser mare
i que no podia explicar perquè”
Converses amb el meu úter i altres interlocutors és una peça de teatre autodocumental on es reﬂexiona sobre la dubtosa llibertat que tenim per ser pares i mares.
És una conversa amb mi mateixa, amb la meva mare, amb el meu inconscient, amb
el públic i amb el món a través del moviment, els audiovisuals, la música en directe
i una veu narrativa, a micròfon, senzilla, sincera i no sense l’humor, la irona i el
sarcasme indispensables per sobreviure a la selva de la vida.

Centre Cívic
Entrades a 10€

Al ﬁnalitzar l’acte hi haurà un refrigeri pels assistents.

A les 21h (Durada de 50min)

DIVENDRES 8 DE MARÇ

Pots reservar la teva entrada a info@centrecivicporqueres.cat
Amb la col·laboració de: Centre Cívic de Porqueres, Teatre Kaddish i Institut del Teatre

18è SOPAR DE LA DONA
Tradicional sopar d’intercanvi de plats. Cal portar un plat dolç o salat per
compartir, beguda i coberts. Abans del sopar hi haurà exhibicions de ball amb
les alumnes dels tallers del Cívic de Dansa del ventre, Hip-hop / Street dance i
Twerk i seguidament la lectura del manifest. Al ﬁnalitzar el sopar hi haurà
servei de bar amb còctels elaborats pel Bar del Cívic i ball amb Dj. Paco Maco.

DIVENDRES 15 DE MARÇ
RE-VERS - POESIA ESCRITA PER DONES
Gemma Arimany i Montse Maestre

A les 20:30h

A les 20h

Centre Cívic

A la Biblioteca

ACTES PER CELEBRAR EL MES
DE LA DONA TREBALLADORA
A LA BIBLIOTECA

En el marc del Club de Lectura ens visita
l’autora Gemma Lienas per comentar la
lectura de l’últim premi BBVA Sant Joan 2018.
Divendres 29 de març a les 7 de la tarda - Biblioteca
Una novel·la a la recerca d’un misteriós secret familiar que
té els seus orígens en la segona guerra mundial.
La reconstrucció del veritable paper d’una cientíﬁca del segle XX.

