
13a EDICIÓ
CINEMA 
SOLIDARI
AL CARRER

SOSTENIBLE
DE DESENVOLUPAMENT BJECTIUS

GÈNERE I DRETS LABORALS 13 i 14 DE JULIOL DE 2018
PL. JARDINS DE LES MAGNÒLIES. BALÀFIA
WWW.PAERIA.ES/DCCI/CINEMON

L’Ajuntament de Lleida, a través de la 
Regidoria de Participació Ciutadana, 
Drets Civils i Cooperació i la Fundació 
Josep Comaposada-Sindicalistes Soli-
daris, us oferim la possibilitat de gaudir 
del cinema solidari durant les nits d’estiu 
del 13 i 14 de juliol de 2018. 

Es projectaran curtmetratges, docu-
mentals i pel·lícules que ens mostraran 
diferents realitats pel que fa a gènere i 
drets laborals.

Us convidem a passar una 
bona estona de cinema a la 
fresca a la plaça dels Jardins 
de les Magnòlies, al barri de 
Balàfia.

  Durant els dos dies:

- Visualitzarem pel·lícules, curtme-
tratges i documentals entorn dels 
ODS (Objectius de Desenvolupament Soste-
nible) i, específicament, entorn de la proble-

  màtica que poden patir les dones en les 
relacions laborals.

- Parada informativa i divulgativa 
sobre les actuacions que duu a terme la 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris .

- Venda de productes típics de la 
gastronomia del Magreb a preus 
populars.
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Dissabte 14 de juliolDissabte 14 de juliol

Venda de productes típics de la gastronomia del Magreb

Divendres 13 de juliolDivendres 13 de juliol
22.00 h
Projecció del llargmetratge:

“CARAMEL”, 
dirigit per Nadine Labaki (96’). 2007

A Beirut, diverses dones es reuneixen en 
un saló de bellesa, un microcosmos 
colorista i sensual. La Layale estima un 
home casat. La Nisrine, que és musulma-
na i està a punt de casar-se, té un seriós 
problema: ja no és verge. La Rima se sent 
atreta per les dones. El problema de la 
Jamel és que es resisteix a envellir. La 
Rose ha sacrificat la seva vida per cuidar  
la seva germana, que pateix demència 
senil...

21.30 h
Projecció dels curtmetratges:
¿Qué significa hacer algo 
#ComoNiña?, 
de Always (3’11’’)

Inspirando al futuro sin 
estereotipos, 
de Realkiddys (2’07’’)

Cambia el cuento, 
de Little Revolutions (4’14’’)

22.00 h
Projecció del llargmetratge:

“FIGURAS OCULTAS”, 
dirigit per Theodore Melfi (127’). 2016  

Història mai explicada de tres dones 
brillants, científiques afroamericanes, que 
van treballar a la NASA al començament 
dels anys seixanta (en plena carrera espacial, 
i alhora enmig de la lluita pels drets civils de 
les persones negres nord-americanes) en 
l'ambiciós projecte de posar en òrbita  
l'astronauta John Glenn. Basada en la increï-
ble vida de Dorothy Vaughn, Mary Jackson i 
Katherine Johnson, tres dones que van 
travessar totes les barreres de gènere i raça 
en l’àmbit professional. 

21.00 h
Presentació de l’exposició:
 “Solidaritat i compromís”
de la Fundació 
Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris

21.30h
Projecció dels curtmetratges:
Experimento con niñas y niños 
sobre la desigualdad en el trabajo, 
Experiment social noruec (2’35’’)

Un futuro sin brecha salarial,
d’UGT (2’19’’)

Venda de productes típics de la gastronomia del Magreb


