
PRESENTACIÓ DE LA V MOSTRA 

Sembla ahir que celebràvem la primera edició de la Mostra de Cinema Àrab i 

Mediterrani de Catalunya, i ja han passat cinc anys. Al llarg d’aquests anys d’il·lusió, 

perseverança i compromís la Mostra s’ha fet gran. Gran en complicitats i entusiasmes 

que ens han permès per primera vegada tenir dues seus: el CineBaix de Sant Feliu 

de Llobregat, on va néixer i on continuarà, i la Filmoteca de Catalunya a Barcelona, 

on seguirà creixent. A més, encetem sessions especials de la Mostra a Vic i Igualada, 

en el marc de la col·laboració amb la Federació Catalana de Cineclubs. Pel que fa a la 

programació, enguany volem portar a la Mostra els aires de revolta i esperança que 

omplen carrers i places i que sacsegen sistemes polítics i consciències, de la mà 

d’Egipte, el país convidat en aquesta cinquena edició.  

I en aquest any de retallades econòmiques, en què tot sembla supeditar-se als 

interessos dels mercats, volem fer una crida en favor del Cinema i de la Cultura en 

tots els seus aspectes. Perquè en moments com aquests, de grans canvis i 

sotragades, ens cal més que mai una bona dosi d’imaginació, inspiració i pensament 

crític, i de projectes i espais que, com aquest, ens permetin conèixer altres 

experiències i aprendre’n, indagar en les memòries i imaginaris col·lectius, interrogar-

nos sobre el passat i el present, per poder projectar els nostres somnis i aspiracions i 

així fer-nos més lliures. 

 

Totes les pel·lícules es projectaran subtitulades en català o castellà. Hi haurà traducció 

consecutiva dels debats de cada jornada de l’anglès o francès al català. 

PREUS 

Preu de cada sessió: 3 euros  

Abonament per a les 8 sessions de la Mostra: 15 euros  

Entrada gratuïta per als socis de CineBaix i de Sodepau 

Dijous dia 20: entrada gratuïta 

VENDA ANTICIPADA D’ABONAMENTS 

A la taquilla de CineBaix (de divendres a dilluns de 18.30 a 22 hores) 
C. Joan Batllori, 21 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 666 18 59 – cinebaix@cinebaix.com – www.cinebaix.cat  

Per a més informació: www.cinebaix.com/mostra 

 
C. Joan Batllori, 21  
 08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com -  www.cinebaix.cat  

 

 

 

 

 

EGIPTE,  

país convidat 

a la V Mostra 

Arriben a 

CineBaix, 

els vents  

de revolta i 

esperança  

que han 

sacsejat  

el món 

V MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI  
DE CATALUNYA 

Del 20 al 23 d’octubre de 2011 

 

www.cinebaix.com/mostra/ 

http://www.cinebaix.com/mostra


 

 

 

 

 

 

Dijous 20 d’octubre 

 
19.30   Presentació de la V Mostra Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya a 

Sant Feliu de Llobregat 

20.00 Presentació i projecció del documental Erhal (Vés-te’n - Diari de 
la plaça Tahrir) (dins de la secció “Des de l’altra riba”) 

 Direcció: Marc Almodóvar - Nacionalitat, any: Catalunya, 2011 
 Durada: 55 min - Idiomes: VO àrab i anglès amb subtítols en català 
21.00 Debat amb Marc Almodóvar, director de Vés-te’n - Diari de la plaça Tahrir. 
  

Divendres 21 d’octubre 

 

18.45   Presentació i projecció d’Eskandereya. Alexandria, un conte 
d'amor (dins de la secció “Des de l’altra riba”) 
Direcció: Marc Almodóvar -  Nacionalitat, any: Catalunya,  2010 

 Durada: 70 min - Idiomes: VO àrab i anglès amb subtítols en català 
20.00 Descans 

20.15 Projecció d’Els cors cremats 
   Direcció: Ahmed el Maanouni 
   Nacionalitat, any: Marroc, 2007 

 Durada: 84 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en català    
21.45 Descans 

22.00 Presentació i projecció del documental Prohibit  
 Direcció: Amal Ramsis - Nacionalitat, any: Egipte, 2011 
 Durada: 67 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en castellà 
23.15 Debat amb José Sánchez García, antropòleg que ha treballat sobre 

qüestions identitàries juvenils i urbanes a la ciutat del Caire des de l'any 
1999, i ha publicat diversos treballs. A l’actualitat és membre del grup 
d'investigació GRECS i CIUTADANIES de l'ICA. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Dissabte 22 d’octubre -  “Dones als països àrabs” 

 

17.30 Presentació i projecció de Dones de Hezbollah 

Direcció: Maher Abi Samra - Nacionalitat, any:  Líban, 2002 
            Durada: 52 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en català 
18.30 Descans 

18.45 Presentació i projecció de Dones del Caire      

 Direcció: Yousry Nasrallah - Nacionalitat, any: Egipte, 2009 
 Durada: 135 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en castellà 
21.00 Descans 

21.15 Presentació i projecció de Dones que valen com 100 homes 
(dins de la secció “Des de l’altra riba”) 

 Direcció: Marc Almodóvar -  Nacionalitat, any: Catalunya, 2010 
 Durada: 12 min - Idiomes: VO àrab i anglès amb subtítols en català 
 Producció: Fundació Pau i Solidaritat de CCOO 

21.30 Presentació  i projecció d’El Caire 678 
 Direcció: Mohamed Diab -  Nacionalitat, any: Egipte, 2010 
 Durada: 100 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en castellà 
23.15 Debat  “Dones als països àrabs” amb la presència de Hala Alabdalla, 

directora i productora siriana; Victoria Moreno, de Dones x Dones, i Marc 
Almodóvar, director de Dones que valen com 100 homes 

 

Diumenge 23 d’octubre 

 

17.30 Presentació i projecció d’El caos 

Direcció: Youssef Chahine i Khaled Youssef 
Nacionalitat, any: Egipte/França, 2007 

 Durada: 122 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en castellà 
19.30 Descans 

19.45 Presentació i projecció de 18 dies 
Direcció: Diversos directors - Nacionalitat, any: Egipte, 2011 

             Durada: 120 min - Idiomes: VO àrab amb subtítols en castellà 
21.45      Debat amb un dels director de 18 dies, Sherif el Bendary 
                Presentació a càrrec de Marc Almodóvar 
22.30         Cloenda oficial de la V Mostra Cinema Àrab i Mediterrani de  
                  Catalunya a Sant Feliu de Llobregat 

V MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI DE CATALUNYA 
a Sant Feliu de Llobregat 

Del 20 al 23 d’octubre de 2011  

CineBaix 

www.cinebaix.com/mostra/ 


