EXPOSICIÓ
DONES
DEL
PAVELLÓ

Dijous 8 de març a les 7 de la tarda
Al Centre Cívic de Porqueres

ACTES del DIA DE
LA DONA TREBALLADORA
A PORQUERES 2018

Dijous 8 de març
a les 7 de la tarda
AL CENTRE CÍVIC

EXPOSICIÓ DONES
DEL PAVELLÓ

Una exposició de fotografies que vol mostrar les dones que
formen part de la vida del Pavelló de Porqueres. Algunes
d’elles les coneixeu molt bé, d’altres potser no sabeu qui són,
però totes elles, són dones del pavelló, dones que en el Pavelló de Porqueres hi tenen el seu lloc.
Les fotografies han estat fetes per: Irene Serrat.
Al finalitzar l’acte refrigeri pels assistents.
Disponible del 8 al 31 de març.

A 2/4 de 9 del vespre
al Centre Cívic

17é SOPAR DE
LA DONA TREBALLADORA

Un cop més volem celebrar el Dia Internacional de la Dona
Treballadora amb el ja tradicional sopar d’intercanvi de plats.
Recordeu que cal portar un plat dolç o salat per compartir,
beguda i coberts. Durant el sopar podrem gaudir d’unes exhibicions de ball amb alumnes del Centre Cívic.
Farem la lectura del manifest i alguna sorpresa més!

Actes per celebrar el mes de la Dona Treballadora
a la Biblioteca
Dimecres 7 de març

a 2/4 de 6 de la tarda

L’HORA DEL CONTE

ALÍCIA EN TERRA DE MERAVELLES
A càrrec d’Albert Estengre.
Activitat adreçada a nens i nens a partir de 4 anys.
S’explicarà el conte de l’Alícia en terra de meravelles amb el
suport de les il·lustracions de la Lola Anglada.

El divendres 2 de març

a les 7 de la tarda

LOCAS DE ALEGRÍA
Paolo Virzi
Itàlia, 2016.
Durada: 111 minuts.
VO en finès subtitulada al català.
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una comtessa xerrameca i
milionària que està convençuda de trobar-se entre els cercles
íntims dels líders polítics mundials. D’altra banda la Donatella
(Micaella Ramazzotti) és una jove tatuada, vulnerable i introvertida, envoltada en el seu propi misteri. Les dues són pacients de Villabiondi, una delirant institució psiquiàtrica.
Premis:
• 2016: Premis David di Donatello: Millor pel·lícula, Direcció i
actriu. 17 nominacions.
• 2016: Festival de Valladolid: Espiga d’Or Actriu i Premi del Públic.
• 2016: Premis de Cinema Europeu: Nominada a millor actiu
(Bruni Tedeschi).

COMÈDIA

El divendres 9 de març

a les 7 de la tarda

ESTIU 1993
Carla Simón
Catalunya, 2017.
Durada: 97 minuts.
Frida (Laia Artigas), una nena de sis anys, ha d’afrontar el primer estiu de la seva vida amb la seva nova família adoptiva
després de la mort de la seva mare. Lluny del seu entorn, al
camp, la nena haurà d’adaptar-se a la seva nova vida.
Premis:
• Seleccionada per Espanya als Oscars 2018.
• 2017: Premis Goya: Millor direcció novell: Carla Simón; Millor
actriu revelació: Bruna Cusí; Millor actor de repartiment: David Verdaguer. 8 nominacions.
• 2017: Festival de Berlín: Millor òpera prima, Gran Premi del
Jurat (Secc. Gen. KPlus).
• 2017: Premis del Cinema Europeu: Nominada al Premi Discovery (Millor òpera prima).

DRAMA. BASAT EN FETS REALS

• 2017: National Board of Review (NBR): Millors pel·lícules estrangeres de l’any.
• 2017: Festival de Málaga: Biznaga d’or, Premi «Feroz de la crítica»
• 2017: Premis Fénix: Millor guió. 5 nominacions.
• 2017: Premios Feroz: Millor pel·lícula dramàtica, direcció, guió
i actor secundari.
• 2017: Premis Gaudí: 5 premis. Millor direcció, actriu secundària, pel·lícula, guió i millor muntatge. 14 nominacions.

El divendres 16 de març

a les 7 de la tarda

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Kore-Eda Hirokazu
Japó, 2015.
Durada: 128 minuts
Sachi, Yoshino i Chika són tres germanes que viuen a Kamakura
(Japó), a casa de l’àvia. Un dia reben la noticia de la mort del
pare, que les va abandonar quan eren petites. A l’enterrament
coneixen a Suzu, una tímida germanastra adolescent. Aviat
estableixen complicitats i decideixen anar a viure plegades.
Premis:
• 2015: Festival de Cannes: Secció oficial de llargmetratges
• 2015: Festival de San Sebastià: Premi del Públic

DRAMA FAMILIAR

El dimecres 28 de març

a les 7 de la tarda

CLUB DE LECTURA D’ADULTS

MANUAL PER A DONES DE FER FEINES
DE Lucía Berlin

Dipòsit Legal GI 269-2018

Sessió conduïda a càrrec del traductor Albert Torrescasana

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

Us hi esperem!

