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Barcelona té cura dels infants

// LA VIDA D’EN CARBASSÓ

// LES VIDES DE GRACE

Divendres 15 de novembre, a les 18 h

Diumenge 24 de novembre, a les 11.30 h

Pel•lícula recomanada a partir de 7 anys

Pel•lícula recomanada a partir de 12 anys

Claude Barras
França i Suïssa, 2016
65 minuts
Versió en català
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Destin Cretton
EUA, 2013
96 minuts
Versió en català
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En Carbassó és un nen de 9 anys que accidentalment mata la seva
mare, que el maltractava. És enviat a una llar d’acollida on trobarà
altres infants que també han patit circumstàncies familiars difícils.
L’equip pedagògic els tracta de manera tendra i exquisida, i els
ajuda a refer les seves vides. La d’en Carbassó farà un gran tomb
quan el policia que el va dur a l’hospici l’adopti.

La Grace és supervisora en un centre d’acollida d’adolescents d’una
ciutat nord-americana. Li encanta la seva feina i viu abocada a tenir
cura del grup de nois i noies. L’arribada d’una resident, que la Grace
endevina que pateix abusos sexuals per part del pare, remou el seu
passat. El silenci de la noia i el seu propi embaràs li fan aflorar un
fort trauma no superat clos en el seu interior.

• Dret dels infants desemparats a que les autoritats en tinguin
cura i els ofereixin un acolliment familiar alternatiu.
• Dret dels infants que pateixen violència en l’àmbit familiar
a rebre una cura específica i a ser atesos en programes de
reparació.

• Dret dels infants a que les institucions públiques els ofereixin
protecció davant de tot tipus de maltractament, i/o d’abusos
físics, psicològics i/o sexuals.
- Dret dels infants víctimes de maltractaments a que els serveis
públics tinguin cura de la seva recuperació física i psicològica,
i els facilitin processos d’inclusió social adequats.

Cinemes Girona

Per a més informació i inscripcions:
Tel.: 93 450 98 26
info@cinemadretsinfants.org
www.cinemadretsinfants.cat
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants
barcelona.cat/infancia

Carrer de Girona, 175

Places limitades fins a omplir
l’aforament de la sala

