
13 / 20 / 27 octubre

Centre Cultural Carmen Alborch
Sessions matinals 

per a estudiants 
ESO dels instituts de Mislata.

Sessions  18:30 per a públic general  
amb accés gratuït amb invitació en :

www.mislata.es
de l'Ajuntament de Mislata.

Amb el suport:Organitza:



DIMECRES 13, 20 i 27  
OCTUBRE 2021
Centre Cultural 
Carmen Alborch
+ info: mislatapantalladiversa.com

DIMECRES 13 OCT // 18:30 
Llargmetratge de ficció

RARA / Pepa San Martín
Xile | 2016 | 92’ 
Rara és una pel·lícula que va aconseguir accedir a les 
sales comercials xilenes amb la qualificació d’apta per al 
públic familiar, sent la primera pel·lícula amb protagonistes 
lesbianes a poder fer-ho al seu país.

DIMECRES 20 OCT // 18:30
Llargmetratge documental

CANELA / Cecilia del Valle 
Argentina | 2020 | 77’
Canela és una pel·lícula tan intel·ligent, divertida, amable, 
somrient i captivadora, com la seua protagonista. I sense 
dubte, tota una oportunitat per a acompanyar i aprendre 
amb aquesta fantàstica dona madura en el seu camí per 
aconseguir mostrar-se tal qual ella és.

DIMECRES 27 OCT // 18:30
Sessió de curtmetratges
L’apoderament femení en les disciplines esportives, 
els afectes en la maduresa, la construcció de la 
masculinitat o la realitat de la mort adolescent per 
suïcidi, amb una mirada positiva i constructiva, són 
alguns dels temes que et proposem en aquesta 
sessió d’allò més diversa.

• ALL I NEED IS A BALL / Elena Molina
 2020 | 17’ |  Doc . (1)

• EKAI / Arantza Ibarra
  2020 | 21’ |  Doc .

• NOMEOLVIDES
 Ferrán Navarro-Beltrán
 2018 | 7’ |  Fic. (2)

• LEO Y A LEX EN PLENO SIGLO XXI
 Eva Libertad, Nuria Muñoz
 2019 | 7’ | Fic. (3)

• KARAOKE / Alex Rezinovsky
  2019 | 17’ |  Fic.

• MALL /  Jerry Hoffman
  2020 | 7’ | Fic. (4)
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