
El cinema per a DENUNCIAR i CONSCIENCIAR

sobre  la Violència de Gènere.

Ajuntament de l'Alqueria 
de la Comtessa

La violència de gènere fa referencia a qualsevol comportament violent o
hostil conscient i intencional que per acció o omissió pugui causar o cause en
la dona un mal físic, psíquic, jurídic, econòmic, social, moral, espiritual o
sexual.
 
Aquest tipus de violència s'exerceix contra ella pel mer fet de ser dona i no
per ser concretament qui és. Les conductes hostils són intencionades i tenen
un objectiu clar: controlar, aïllar i sotmetre a la dona i causar-li mal, aniquilant
les seves possibilitats de reacció (psicològiques, econòmiques, socials…).

El cinema, a més de ser un entreteniment, pot ser un bon vehicle per a
revelar comportaments masclistes violents, alguns d'ells tan arrelats en les
societats que tendeixen a normalitzar-se i passar desapercebuts. A més,
mostra les cares ocultes de la realitat, i en la violència de gènere hi ha molts
aspectes que mostrar: el seu gènesi, el perquè del seu manteniment, les
conductes de control, aïllament i sotmetiment emocional, les seves
conseqüències.
 
Un problema tan real i per desgràcia, tan present en la nostra societat actual
del qual cap país s'escapa. 
 
Són històries contades per a conscienciar i prevenir a tota la societat de la
realitat i duresa d'aquest problema.
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En Tierra, 
de hombres de Niki Caro.

 
https://www.filmaffinity.
com/es/film455852.html

Millennium: Los hombres
que no amaban a las
mujeres de Stieg Larsson y
David Lagercrantz.

https://www.filmaffinity.
com/es/film145687.html

No sin mi hija, 
de Brian Gilbert

https://www.filmaffinity.
com/es/film810813.html

Solo mía, 
de Javier Balaguer

https://www.filmaffinity
.com/es/film442969.html

Te doy mis ojos,
de Icíar Bollaín

https://www.filmaffinity.
com/es/film942734.html

El color púrpura,
 de Steven Spielberg

https://www.filmaffinity.
com/es/film308576.html
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12 años de esclavitud,
 de Steve McQueen

https://www.filmaffinity.c
om/es/film554692.html

Celos,
 de Vicente Aranda

https://www.filmaffinity.
com/es/film850527.html

Nunca Más,
de Michael Apted

https://www.filmaffinity.
com/es/film363469.html

Durmiendo con su
enemigo,

 de Joseph Rubén
https://www.filmaffinity.
com/es/film202282.html

La verdad de Soraya M,
 de Cyrus Nowrasteh

https://www.filmaffinity
.com/es/film407831.html

Tomates verdes fritos,
 de Jon Avnet

https://www.filmaffinity.
com/es/film583147.html
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Madame Brouette,
de Moussa Sene Absa

https://www.filmaffinity.
com/es/film746252.html

El círculo, 
de Jafar Panahi (2000) de:

Jafar Panahi
https://www.filmaffinity.
com/es/film419654.html

Solas,  
de Benito Zambrano

https://www.filmaffinity
.com/es/film145642.html

Las Elegidas,
de David Pablos

https://www.filmaffinity.
com/es/film249293.html

No estás sola, Sara
 

https://www.filmaffinity.
com/es/film707898.html

Nunca sin ti, Luna
 

https://www.filmaffinity.co
m/es/film119876.html
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