
 

 



2 
 

Manifestos fílmics feministes:  
La pràctica col·lectiva 

 
Programa elaborat conjuntament amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.  

 

Del 30 de novembre al 13 de desembre a Filmin  
 

A la dècada dels 70 del segle XX diverses organitzacions feministes van posar de manifest la 
necessitat d’abordar temes i perspectives que, tot i la presència que tenien a l’agenda dels 
feminismes del moment, quedaven sempre a les el·lipsis i fora dels cànons acceptats per la 
producció cinematogràfica majoritària. D’aquest procés van sorgir films creats a partir de 
processos de discussió col·lectius fruit del treball dels activismes d’aquell moment històric.  
En aquesta sisena edició del programa Manifestos Fílmics Feministes recuperem treballs 
d’alguns d’aquests grups a Europa i als Estats Units: Sheffield Film Co-Op i Leeds Animation 
Workshop, al Regne Unit; Iris Films, als EUA, el programa 150 ore, a Itàlia o Les Insoumuses, a 
França. La projecció dels films anirà acompanyada d’un debat amb la participació de 
representants de diferents col·lectius posicionats programàticament en l’àmbit dels 
feminismes fílmics i que treballen actualment en el camp de la distribució, l’arxivística i la 
historiografia, com són els casos del Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, Frauen und Film, 
Kinothek Asta Nielsen, Cinenova i Women Makes Movies.  
 
 

 
Women and Children Last 

Sheffield Film Co-Op, Gran Bretanya, 1971, 16’. Projecció en digital. VOSE.. 

 

Maso et Miso vont en bateau 

 Les Insoumuses, França, 1976, 55’. Projecció en digital. VOSE. 

 

El primer film de la Sheffield Film Co-Op es va realitzar amb la 
col·laboració de la televisió Sheffield Cablevision i retrata les 
dificultats de mobilitat urbana de moltes dones amb criatures 
petites, en un moment en què la ciutat no estava pensada ni 
construïda per a moure-s’hi empenyent cotxets d’infants, ni 
aquests eren benvinguts a autobusos o botigues. El film és una 
denúncia que pretén apel·lar a les autoritats responsables i a 
botiguers i botigueres per canviar les coses.  
 
 
 

 

 

El col·lectiu de vídeo feminista Les Insoumuses dissecciona i 
respon punt per punt i de manera humorística a l’emissió especial 
de Bernard Pivot amb Françoise Giroud, Secretària d’Estat de la 
Condició Femenina. “El 30 de desembre de 1975, després de 
veure el programa de Bernard Pivot a Antenne 2 titulat Un dia 
més i s’acaba l’any de les dones vam sentir una gran necessitat 
d’expressar el nostre punt de vista i de respondre…”. Un vertader 
segrest polític, un hackeig còmic i un manifest per al vídeo 
feminista. 
 
 
 

 

 

https://www.mostrafilmsdones.cat/project/sheffield-film-co-op/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/les-insoumuses/
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Soy Cámara 

Col·lectiu Al Dente, Espanya, 2020, 20’. Projecció en digital. VOSE. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seeing for ourselves – Women working with film 

Margaret Williams, Gran Bretanya, 1983, 56’. VOSE. 

 
 
 

 

A question of choice 

Sheffield Film Co-Op, Gran Bretanya, 1982, 18’. VOSE. 

 

 
In the Best Interest of The Children 
 Frances Reid, Elizabeth Stevens i Cathy Zheutlin, Estats Units, 1977, 53’.  

 

Aquesta peça, coproduïda per Channel 4 i el British Arts Council, 
s’apropa l’experiència de Circles, un col·lectiu nascut el 1980 per 
promocionar el cinema fet per dones i per facilitar investigacions i 
discussions al voltant de les experiències de les dones del sector 
audiovisual. Amb una narrativa del tot peculiar, el documental 
incorpora els veus i experiències d’algunes cofundadores de Circles 
com Joanna Davis, Tina Keane, Annabel Nicolson, Felicity Sparrow i 
Lis Rhodes. A més, inclou dos films de cineastes històriques 
reivindicades a les seves trobades: A House Divided d’Alice Guy 
(1913) i La Souriante Madamme Beudet de Germaine Dulac (1922). 
 
 
 
 

 

 

Com seguir una recepta (cinematogràfica) que insisteix que no hi 
ha recepta? Els feminismes són una provocació perpètua, de 
difícil assimilació i a contrapèl dels sistemes classificatoris de la 
història. Una de les pràctiques més reiterades per les cineastes, 
des dels inicis del mitjà fins avui en dia, és la creació en 
col·lectivitat. Aquesta peça audiovisual s’apropa amb inquietuds 
contemporànies a la possibilitat d’un cinema fora de la llei 
androcèntrica i competitiva i explora iniciatives col·lectives que, 
des de la cinematografia feminista, s’han activat històricament 
per fer front (i riure’s) del “mateix mal” 

 

Film produït per Iris Films, un col·lectiu de producció i distribució 
cinematogràfica feminista creat als anys setanta als Estats Units. 
Aquesta peça documenta les maternitats lèsbiques i mostra, de 
manera innovadora, la intersecció de les desigualtats d’ètnia i 
classe a partir dels comentaris de diverses mares lesbianes i dels 
seus fills i filles. 
 
 
 

 

 

Un retrat documental de dues netejadores, una cuinera d’escola 
i una educadora que denota els límits de les oportunitats laborals 
a disposició de les dones angleses amb famílies al seu càrrec a 
inicis dels anys vuitanta. 
 
 
 

 

 

https://www.mostrafilmsdones.cat/project/margaret-williams/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/sheffield-film-co-op/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/iris-films/


4 
 

The Live and Hard Times of Susie P. Winlkepicker 

Deborah Hall i Women and the Law Collective, Regne Unit, 1986, 35’. 
. 

 
Give Us A Smile 
Leeds Animation Workshop, Gran Bretanya, 1983, 13’. 

 
 
 
 

 
Scuola senza fine 

 Adriana Monti en col·laboració amb el programa de formació de 150 hores 
Itàlia, 1983, 40’.  

 
 
 
 

 

2 de desembre online   
Col·loqui virtual  
 

Experiències col·lectives històriques en el món audiovisual feminista 

Aquest col·lectiu destaca per les seves feines col·laboratives en el 
camp de l’animació i per l’apropament sovint humorístic a diferents 
situacions de discriminació que viuen les dones. Give Us A Smile 
mostra els efectes de l’assetjament diari al qual les dones es veuen 
sotmeses: dels comentaris a peu de carrer a la violència física, 
passant pels imaginaris sexistes dels mitjans de comunicació. Tot 
utilitzant cites de casos reals (totes les veus masculines estan 
guionitzades a partir de comentaris i experiències viscudes per les 
realitzadores o extretes d’informes reals), també mostra casos de 
violència institucional a través de les actuacions dels cossos 
policials o del sistema legal. Però no espereu un film depressiu 
sobre víctimes vulnerables, sinó un exercici humorístic que 
visualitza estratègies col·lectives de lluita feminista. 
 
 
 

 

 

Entre 1974 i 1982 van tenir lloc a Itàlia els anomenats cursos de 
formació de 150 hores. Inicialment estaven dirigits als 
treballadors de la fàbrica i als camperols, i més tard es van 
ampliar als pensionistes i a les mestresses de casa. Scuola Senza 
Fine parteix com un experiment pedagògic en el marc de les 
classes donades a un grup de mestresses de casa a partir de la 
col·laboració entre la realitzadora, les estudiants la seva 
professora, Lea Meandri. El film intenta mostrar les relacions de 
complicitat que s’estableixen entre les dones, els debats sobre 
com són representades i com desitgen representar-se, i, en 
definitiva, com el curs va significar un espai d’autoconeixement i 
resignificació dels valors que donen sentit a les seves vides. 
 
 
 

 

 

Entre el documental, la comèdia negra i el musical, aquesta peça 
originalíssima feta en col·laboració amb del col·lectiu Women and 
the Law mostra algunes de les maneres com els estats, al llarg de 
la història, han dissenyat sistemes que promouen la dependència 
econòmica de les dones vers els homes. 
 
 

 

https://www.mostrafilmsdones.cat/project/women-the-law-collective/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/leeds-animation-workshop/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/adriana-monti/
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Col·loqui virtual al voltant de diferents experiències col·lectives històriques en el món 
audiovisual feminista. Amb la participació de: Nicole Fernandez, responsable del Centre 
Audiovisuel Simone de Beavouir (França), Karola Gramann, membre de la pionera revista de 
crítica cinematogràfica feminista Frauen und Film i co-fundadora de la sala d’exhibició 
Kinothek Asta Nielsen (Alemanya), Emma Hedditch, membre del col·lectiu CINENOVA (Gran 
Bretanya) i Debra Zimmermann, fundadora de la distribuïdora Women Make Movies (Estats 
Units). 
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Curts en femení  
Amb la col·laboració de TRAMA i la Bonne (Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison) 

 

Del 30 de novembre al 13 de desembre a Filmin 
 

Benidorm 2017 

Claudia Costafreda, 2018, 22 min 

9, 61’. Proyección en digital. 

Festivals i premis (selecció):  
• Biznaga de Plata Millor Curtmetratge de Ficció, Millor Actriu (Yolanda Ramos) al  

Festival de Málaga (2019) 
• Millor Actor (Tamar Novas) al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria (2019) 
• Millor Fotografia al Short Film Festival (2019) 
• Millor Actriu (Yolanda Ramos) al Festival Nacional de Cortometrajes Talavera de la 

Reina (2019) 
• Millor Fotografia al Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo (2019). 

 
Claudia Costafreda 
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Carne 
Camila Kater, 2019, 12 min 

 
 
 
 

S’apropa un tsunami a Benidorm. La ciutat queda completament 
buida. Teresa, una dona que regenta un hotel a primera línia de 
mar, decideix quedar-se com si no hagués de passar res. 
Homenatge a la peculiar ciutat de Benidorm amb aires de 
ciència-ficció, dramatisme, humor i inclús un punt de crítica. 
 

 
 

Claudia Costafreda es gradua a l’ESCAC el 2016 amb el seu projecte 
final de grau, Néboa, un curtmetratge que va obtenir reconeixements 
com, entre d’altres, el Premi  al Millor Curtmetratge al Festival d’Osca, 
la selecció al Festival de Màlaga o la candidatura als premis Goya 
2018. Un any més tard, amb el suport d’ESCAC films i amb l’ajuda de 
l’ICAA, roda Benidorm 2017, el seu segon curtmetratge. Actualment 
combina el treball de realitzadora amb el desenvolupament de la seva 
òpera prima. 

 

Crua, poc feta, al punt, feta i molt feta. A través de relats 
íntims i personals, cinc dones comparteixen les seves 
experiències en relació amb el cos des de la infància fins a la 
vellesa, en aquest documental animat. 
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Festivals i premis (selecció):  
• Millor Curtmetratge  Europeu a la SEMINCI de Valladolid (2019 
• Premi del Públic al Festival Internacional de Curtas de Río de Janeiro (2019) 
• Mikeldi a Millor Documental al Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y 

Cortometraje de Bilbao (2019) 
• Premi Coral de Cutmetratge d’ Animació al Festival Internacional del Nuevo Cine 

Lationamericano de La Habana (2019) 
• Millor Curt Documental al Side by Side LGBT Film Festival de Sant Petersburg (2019) 
• Menció Especial al Locarno Film Festival. 

 
 
Camila Kater 
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
La caza 
Amy Fajardo, 2019, 10 min 

1’. Proyección en digital. 
Festivals i premis (selecció):  
• Menció Especial del Jurat del Short of the Year (2019) 
• Selecció Muestra de Cine Mujeres en Escena (2019) 

• Secció oficial al Festival de Cine Sant Joan d’Alacant. 

 
Amy Fajardo  
T  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camila Kater és directora, animadora i productora. Ha cursat estudis 
relacionats amb els mitjans de comunicació i producció per a televisió 
i cinema a la Universitat Anglia Ruskin de Cambridge (Gran Bretanya). 
Té experiència en produccions d’animació en stop-motion com a 
animadora, directora d’art i creadora de ninots (Apple The Trial, 2013; 
Flirt, 2015; Inescribable, 2020). El seu film Carne, coproduït per Abano 
(Espanya) i Doctela (Brasil) va ser seleccionat per a participar al 
laboratori de desenvolupament del festival MiradasDoc a Tenerife. 

 

 
 

Amy Fajardo és compositora de música i directora de cinema de nacionalitat 
colombiana-italiana. Graduada a la Berklee College of Music, a Boston, va 
estudiar Composició de música per a cinema i direcció d’orquestra i compta 
amb un Máster en So Digital i Postproducció de so al CICE. Recentment s’ha 
graduat en Realització de cinema digital a EFTI (Madrid). 

La caza, el seu primer curtmetratge, és un projecte personal que explora el fort 
debat intern i moral d’una mare que haurà de decidir fins a on està disposada 
a arribar per salvar a un ésser estimat d’una vida de patiment. Escrit i dirigit per 
Amy, el curtmetratge està rodat a l’escola EFTI. Fajardo també va composar la 
música original, va muntar el curt i va col·laborar en la post-producció de so. 

 

Alba, una dona gran, es troba amb la inesperada oportunitat 
d’alliberar el seu ésser més estimat d’una vida de patiment. 
Després d’un difícil debat intern, haurà de decidir fins a on 
està disposada a arribar. 
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Mi hermano Juan 
Cristina Martín Barcelona, María José Martín Barcelona, 2019, 10 min 

 
Festivals i premis (selecció):  
• Premi del Públic al Certamen de Dirección en Femenino de Madrid (2019) 
• Premi Madrid en Corto (2019) 
• Premi Millor Direcció Novell als Premis Fugaz-Corto España (2019) 
• Premio del Públic al Certamen de Dirección en Femenino de Aranjuez (2019) 
• Premi a la Millor Direcció al Festival de Cine de Benidorm (2019) 
• Menció Especial al Millor Curtmetratge  Andalús i a la  Millor Direcció Andalusa al 

Festival Internacional de San Roque (2019) 

 
 
Cristina Martín i María José Martín  
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
Suc de síndria 
Irene Moray, 2019, 23 min 

 
9P en digital. 

Festivals i premis (selecció):  
• Goya al Millor Curtmetratge de Ficció (2019) 
• Millor Curtmetratge de Ficció als Premis Gaudí (2019) 
• Millor  Actriu (Elena Martín) al Festival de Málaga (2019) 
• Nominat al Millor Curtmetratge als Premis Forqué 
• Nominat al Millor Curtmetratge als Premis del Cinema Europeu (2019) 
• Secció oficial del Festival de Berlín (2019) 

L’Ana és una nena de 5 anys que està fent teràpia infantil amb 
una psicòloga. A través de jocs i dibuixos li explica coses de la 
seva família i, especialment, del seu germà Juan: com és, com 
el veu, a què juguen y el que han viscut junts. Però aviat ens 
adonarem que les coses no són el que semblen.  

  
 

Germanes fundadores de la productora granadina LASDELCINE. Han 
dirigit i produït llargmetratges musicals com En Granada es posible o 
Las calles siguen ardiendo. Tenen una àmplia experiència en la 
realització audiovisual vinculada a la música: han realitzant concerts i 
directes com Irrepetible de Coque Malla, Maniobra de resurreción de 
091 i Contra las cuerdas de Sidecars, i han filmat peces promocionals 
per a Pablo Alborán, Dani Martín, Sidecars, MClan o Niños Mutantes, 
entre d’altres. 

 

La Bàrbara i el Pol marxen uns dies de vacances. Envoltats de 
natura i amics, busquen passar-s’ho bé i alhora trobar un espai 
tranquil on poder gaudir de la seva intimitat. Amb el suport d’en 
Pol, enmig de la natura, entre llàgrimes i rialles, la Bàrbara 
sanarà velles ferides i redefinirà la seva sexualitat. 
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• Secció oficial del Festival de Toronto (2019) 
• Premi del Públic al D’A Film Festival Barcelona (2019) 

 
Irene Moray  
T  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
Dimecres 9 de desembre   
 

Curts en femení: la reivindicació d’un format.  
Taula rodona radiofònica amb Ràdio Paquita (La Bonne) 
Aquesta trobada radiofònica vol celebrar el format curt, les seves avantatges expressives, així 
com la llibertat i l’experimentació creativa que afavoreix, a partir d’experiències 
cinematogràfiques properes. 
Participants: 
- Claudia Costafreda (Directora “Benidorm 2017”)  
- Irene Moray (Directora “Suc de síndria”) 
- Eli Dubé (coordinadora Acció Curts - Dones Visuals)  
- Productora: Miriam Porté (Productora “Suc de síndria”)  
- Modera: María Zafra  (MIFDB) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Irene Moray (1992) és fotògrafa i cineasta. El 2012 es va traslladar a 
Berlín i durant tres anys va formar part del col·lectiu de 
performances “the – – family”, amb el qual va actuar a diverses 
entitats culturals arreu d’Europa, com l’Astrup Fearnley Museum 
d’Oslo o la Chisenhale Gallery de Londres. Durant la seva estada a 
Berlín va dirigir el seu primer curt de ficció, Bad Lesbian. 
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Documentalistes llatinoamericanes 
Programa elaborat conjuntament  amb Casa Amèrica Catalunya 

Divendres 27 de novembre a les 19h als cinemes Girona 

 
Última òpera prima de les tres que configuren aquest programa dedicat a la no-ficció 
llatinoamericana. Tres realitzadores joves posen en forma històries en primera persona 
apropiant-se dels codis del documental observacional, però també de les narratives creatives 
pròpies del retrat col·lectiu o dels experiments formals més descarats amb la voluntat 
d’explorar els límits expressius del llenguatge cinematogràfic. Els films convoquen qüestions de 
radical vigència com el paper de les històries personals en la recuperació de la memòria 
històrica, l’experiència intergeneracional en la transmissió de sabers, la quotidianitat de la 
despoblació o la denúncia de les violències sistèmiques que han de fer front moltes de les dones 
que han patit violència sexual. 
 

 
Caperucita Roja 

Tatiana Mazú González, Argentina, 2019, 92’. Projecció en digital.. 

 

Conversa virtual amb la realitzadora 
 

 
Tatiana Mazú 
T  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Quan la meva àvia tenia vuit anys, en una època en que els 
avions militars brunzien al espanyol, va creuar un bosc 
muntanyós. Aquell dia va escapar de la servitud del seu padrí. En 
algun moment, va decidir estudiar costura. Temps després, va 
creuar el mar sola, cap a Buenos Aires. Una tarda li vaig demanar 
que m’ensenyés a cosir. Mentre fabriquem un abric vermell amb 
caputxa, nosaltres, dues dones separades per més de seixanta 
anys, discutim entre les quatre parets de l’habitació les històries 
i contradiccions del nostre gènere i la nostra classe. A fora, una 
nova generació feminista pren els carrers” Tatiana Mazú. 
“Tatiana Mazú.  
 
 
 

 
 

Tatiana Mazú. Buenos Aires, 1989. Viu als afores de la ciutat entre 
gats i plantes, on abans era casa de la seva àvia. És realitzadora 
documental-experimental i artista visual. Activista feminista i 
d'esquerres, encara que  alguna vegada va voler ser biòloga o 
geògrafa: avui el seu imaginari explora els vincles entre les persones i 
els espais, allò microscòpic i allò immens, allò personal i allò polític, 
allò infantil i allò que és fosc. Filma, fotografia, dibuixa, dissenya i cus. 
Va codirigir al costat de Joaquín Maito L'estat de les coses (2012). El 
seu curtmetratge La Internacional (2015) va participar a 40 festivals 
internacionals. Caperucita roja (2019) és la seva òpera prima en 
solitari. Està apunt d’ estrenar Riu Tèrbol (2020). Va formar part de  
Silbando Bembas, col·lectiu de cinema militant 
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Les seves pel·lícules han estat seleccionades a FID Marseille, Mar del Plata International Film 
Fest, Ficunam, Cámara Lúcida, DocLisboa, SEMINCI, Festifreak, Transcinema – festival de cine 
de no ficción, Cinélatino, Rencontres de Toulouse, Festival Internacional de Cine Independiente 
de Cosquín, Festival Cinematográfico del Uruguay, FIDOCS, MIDBO, entre d’altres. Va 
participar el 2015 a Berlinale Talents BA. És muntadora amb Manuel Embalse, de Retrato de 
propietarios de Joaquín Maito (Best Debut Film en IDFF Ji.hlava 2018). 
 

Nota de la directora:  
Quan era petita, la meva àvia Juliana m’explicava mentre cosia i en petits  fragments, la seva 
pròpia història. Sempre vaig intentar entendre les seves contradiccions: una dona educada 
durant el franquisme i defensora de moltes de les seves idees conservadores i repressives però 
que, en la pròpia pràctica, s'havia desentès completament de tot possible “haver de ser”, 
intentant un esbós no autoconscient de “dona lliure”. Aquest relat, travessat per un clima de 
conte de fades, va acabar articulant-se amb la vida quotidiana de la meva germana i jo avui, 
militants feministes i d'esquerres. Així, alguna cosa de l'esperit d'època, d'aquesta nova onada 
del moviment de dones i dissidències sexegenèriques, va anar impregnant la pel·lícula. 
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Projecte Arxipèlag – Convocatòria creativa   
Organitzat conjuntament amb Dones Visuals 

Setembre - desembre 2020 

 

 

 
El Projecte Arxipèlag  s'allibera i s'expandeix. La 
convocatòria d’aquest 2020 convida a cineastes, 
crítiques, artistes visuals i al·lucinades del cinema 
en general a retre homenatge a una de les seves 
directores de referència.  
 
A través de la creació d’una peça artística podran 
establir un diàleg cinematogràfic amb aquelles 
cineastes que els hi resultin inspirades per la seva 
sensibilitat, originalitat enginy o idiosincràsia. 

 
Les peces entraran a formar part de la instal·lació virtual  que des de 2017 celebra el cinema fet 
per dones, fent emergir les passarel·les submarines que recorren els imaginaris fílmics 
femenins.  
 
A més, es projectarà una selecció de peces en una sessió especial que tindrà lloc durant el 17 de 
desembre al Zumzeig Cinecooperativa.  

 
Convocatòria tancada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mostrafilmsdones.cat/projecte-arxipelag-2020/
http://publicacions.mostrafilmsdones.cat/projecte-arxipelag/
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Altres programacions 
 

 

La Mostra es mou: col·laboracions  
CIBA - Santa Coloma, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès (diverses dades). 

 
CIBA (Santa Coloma Gramenet) 
Format online amb presentación online de cada sessió. 
 
8 d’octubre - Paris was a women 
15 d’octubre - Todas las mulleres que coñezo 
22 d’octubre - Espero tua (re)volta 
29 d’octubre - The arxivettes 
 
Sant Quirze del Vallès. 
Format online amb presentación de cada sessió 
22 d’octubre - Arreta (online + presentació) 
19 novembre – Empieza en ti (presencial amb presetació) > La Patronal, 19h 
17 desembre – Queer Genius (format a determinar) 
 
La Mostra al Festival Visibles 
Born in Flames, 1983, 90’, Lizzie Borden 
A Filmin del 8 al 15 de novembre 
 

 
Conegudes també a casa  
 (Amb el suport de la Diputació de Barcelona) 
 

Programa itinerant que porta les obres de les cineastes catalanes a 16 municipis i a dos centres 
penitenciaris de Catalunya . A partir de novembre sessions online prèvia inscripció. 

 

 

La Mostra Publicacions 
Publicació monogràfica al voltant de la programació Col·lectius de creació i investigació 

cinematogràfica – Passat i present de l’acció feminista. 
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Espais: 

 

Cinemes Girona 

Carrer Girona, 175 

 

Cinema Cooperativa Zumzeig 

C/ Béjar, 53 

 

 

Preus: 

 

Abonament de Filmin: 7,90€/mes 

Llargmetratge: 1,95€ 

Curtmetratge: 0,95€ 

 

Cinema Zumzeig 

Entrada lliure  

 

Cinemes Girona 

Entrada: 3€ 

2’50€ para socis de Cinemes Girona i Amics de Casa Amèrica Catalunya 

 

 

Premsa:  
 

Teresa Pascual / Anne Pasek 
    636539258/ 608212861 

   info@goodmovies.cat 

 

 

Més informació al  nou web de la Mostra amb imatge renovada  

www.mostrafilmsdones.cat 

 

mostra@dracmagic.cat 
93 216 00 04 

#filmsdones 

 

                                   

mailto:info@goodmovies.cat
https://twitter.com/Drac_Magic
https://www.facebook.com/drac.magic/
https://www.instagram.com/dracmagicav/
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