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CINEMA A LA FRESCA 2022
Aquest juliol us proposem un recull de pel·lícules protagonitzades per 
dones

1 de juliol, a les 22.00 h

Brave
EUA, 2012 / 90 min.
Dir: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell
Animació

Merida, la indòmita filla del rei Fergus i de la reina Elinor, és una hàbil arquera que decideix 
trencar amb un antic costum, que és sagrat per als senyors de la terra. Les seves accions 
desencadenen el caos i la fúria al regne. 

8 de juliol, a les 22.00 h

Hidden Figures
EUA, 2016 / 127 min.
Dir: Theodore Melfi
Int: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monäe, Kevin Costner, Jim Parsons

Tres brillants dones científiques afroamericanes van treballar a la NASA al començament 
dels anys seixanta (en plena carrera espacial, i enmig de la lluita pels drets civils dels negres 
nord-americans) en l’ambiciós projecte de posar en òrbita l’astronauta John Glenn.

15 de juliol, a les 22.00 h

Una mujer fantástica
Xile, 2017 / 104 min.
Dir: Sebastián Lelio
Int: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera

Marina, una jove cambrera aspirant a cantant i Orland, vint anys més gran, planegen un 
futur junts. Després d’una nit de festa, la Marina el porta a urgències, però ell mor en arribar 
a l’hospital. Ella haurà d’enfrontar, llavors, les sospites per la seva mort. La seva condició de 
dona transsexual suposa una completa aberració per a la família d’Orlando. 

22 de juliol, a les 22.00 h

Akelarre
Espanya, 2020 / 90 min.
Dir: Pablo Agüero
Int: Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego, Jone Laspiur, Daniel Chamorro

País Basc, 1609. Els homes de la regió se n’han anat a la mar.  Ana participa en una festa 
al bosc amb altres noies del llogaret. El jutge Rostegui, encomanat pel Rei per purificar la 
regió, les fa arrestar i les acusa de bruixeria. 

Totes les sessions tindran lloc a la plaça del museu (C. Sant Crist, 1)
Activitat gratuïta

Col·labora: Biblioteca Pública de Lleida

29 de juliol, a les 22.00 h

Chavalas
Espanya, 2021 / 91 min.
Dir: Carol Rodríguez Colás
Int: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela Cervantes

Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables a l’adolescència, tornen a trobar-se al barri 
per reviure una autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les obligarà a enfrontar-se 
a les adolescents que van ser i a les dones que volen ser. 


