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PROJECCIONS I COL·LOQUIS

CineCiutat. De 17 a 21,30 h Conservatori Professional
de Música. De 10 a 14,30 h

Teatre Principal. De 17 a 21,30 h

Palma | 16 de desembre Manacor | 18 de desembre Inca | 20 de desembre

Entrades gratuïtes per a totes les sessions a 
www.cineciutat.org



La salut mental és un calaix de sastre. És l’etiqueta a través 
de la qual les nostres societats han decidit emmarcar una 
condició física, mental i emocional divergents o minorità-
ries. De manera deliberada, en molts casos aquest calaix 
invisibilitza les causes i estigmatitza les conseqüències 
d’habitar i viure els malestars. El patriarcat i el capitalisme, 
com a processos globals, actuen al seu torn com a virus que 
afebleixen totes les estructures associades de cures ne-
cessàries per acompanyar a les persones que pateixen. 
 
És un fet que per a moltes de nosaltres, la pandèmia del CO-
VID-19 ha suposat un huracà que ha situat aquests malestars 
(i altres nous) en el centre del tauler. Travessar-la, sembla 
que està servint per a adonar-nos de la nostra pròpia fragi-
litat i de la interdependència global de la salut. També per a 
comprovar que l’angoixa, la incertesa i la por enfront de patir 
una malaltia, tenen un important component de classe. 

Amb el Festival de Cinema Ànima, les persones que hi ha 
darrera de les institucions volem obrir aquest calaix amb 

cura, valentia i sense complexos. Volem obrir espais de refle-
xió col·lectiva, on els prejudicis es quedin fora i on la curiositat i 
l’afecte siguin claus per al debat pausat. En ells posarem el va-
lor de la nostra diversitat, molt més allà de normalitzar res ni a 
ningú, ja que totes som vulnerables, capaces i meravelloses. 

En aquesta primera edició volem obrir-nos de manera 
especial al públic universitari i a la gent jove. Amb dues pro-
jeccions seguides a les tres ciutats (Palma, Manacor i Inca) 
abordarem els contextos dels impactes en la salut mental 
de les cures des d’una perspectiva local-global a través d’un 
documental Cuidar entre Terres i del suïcidi amb la pel·lícula 
Captain Fantastic. Malgrat comptar amb algunes expertes 
en la matèria, després de cada projecció convidarem al 
públic a compartir el seu sentir en relació a aquestes temà-
tiques i a portar qualsevol història d’amor i resistència.

Serà un vertader plaer comptar amb la teva assistència. 

L’equip organitzador

Projeccions i col·loquis:
Entrades gratuïtes a www.cineciutat.org 

Palma | 16 de desembre
CineCiutat

17 h. Documental:
Cuidar entre terres. Qui sosté la vida 
quan les dones migren?
Col·loqui: Cures mentals i salut global

18,45 h. Pel·lícula:
Captain Fantastic
Col·loqui: Salut mental i suicidi

Manacor | 18 de desembre
Conservatori Professional de Música

10 h. Documental:
Cuidar entre terres. Qui sosté la vida 
quan les dones migren?
Col·loqui: Cures mentals i salut global

11,45 h. Pel·lícula:
Captain Fantastic
Col·loqui: Salut mental i suicidi

Inca | 20 de desembre
Teatre Principal

17 h. Documental:
Cuidar entre terres. Qui sosté la vida 
quan les dones migren?
Col·loqui: Cures mentals i salut global

18,45 h. Pel·lícula:
Captain Fantastic
Col·loqui: Salut mental i suicidi
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Captain Fantastic (2016)
Direcció: Matt Ross 
Duració: 118 min.

Un pare, que ha criat als seus fills en 
plena naturalesa, comença a qües-
tionar-se l’educació utòpica que els 
ha donat quan un tràgic esdeveni-
ment els empeny a la ciutat.

Cuidar entre terres.
Qui sosté la vida quan les dones 
migren? (2019)
Producción: CooperAcció y La Directa
Guión: Berta Camprubí, Anna Celma, 
Núria Gebellí, Estel·la Marcos, 
Meritxell Rigol

Dones migrades i desplaçades tre-
ballen cuidant lluny de la seva casa, 
mentrestant, en la seva terra, altres 
dones omplen el buit quotidià per a 
sostenir allí la vida.
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