Nota de premsa
Terrassa, 15 de febrer de 2018

El Cinefòrum per la Igualtat 2018 proposa set
pel·lícules amb col·loqui fins al novembre
Mama, de Julio Medem, obrirà el cicle dilluns vinent

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Polítiques de Gènere, organitza
una nova edició del Cinefòrum per la Igualtat, que enguany portarà al cinema
Catalunya set pel·lícules amb els seus respectius col·loquis. El primer film del cicle
serà Mama, de Julio Medem, que es projectarà dilluns, 19 de febrer, a les 16.30 h. El
col·loqui el dinamitzaran representants de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica.
Com és habitual, el Cinefòrum compta amb la implicació de diversos serveis
municipals, que contribueixen a aportar temàtiques diverses al programa (salut,
cultura, diversitat sexual, etc) en el context del compromís de l’Ajuntament de
Terrassa per treballar transversalment per la igualtat.
A més, hi col·laboren també la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Institut Basc de la Dona, Jazz Terrassa, Ibn Battuta, la Societat Catalana de
Tecnologia i la periodista musical Olga Ábalos. A més, dues de les sessions, les
dedicades als documentals En femme i Volar, comptaran amb la presència de les
seves protagonistes.
A partir del febrer i fins el novembre hi haurà una sessió al mes, excepte els tres
mesos d’estiu:
19 de febrer, 16.30 h: Mama, de Julio Medem
19 de març, 16.30 h: Amy, la chica detrás del nombre, d’Asif Kapadia
9 d’abril, 16. 30 h: Figuras ocultas, de Theodore Melfi
28 de maig, 16.30 h: Maudie, el color de la vida, d’Aisling Walsh
25 de juny, 19 h: En Femme, d’Alba Barbé
8 d’octubre, 19 h: Bar Bahar, de Maysaloun Hamoud
12 de novembre, 16.30 h: Volar, de Bertha Gaztelumendi
El programa complet es pot consultar a http://www.terrassa.cat/cineforum
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