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SINOPSI

Al barri de la Barceloneta, una colla de nois i noies 
decideix construir un zoo en una nau abandonada on 
solen quedar, jugar i passar el temps de lleure. La idea és 
recaptar fons per pagar l’operació d’en Pitus, el més petit 
del grup, que està greument malalt. 

La iniciativa topa amb l’oposició de la colla rival, que 
els fa contínuament la guitza, i interfereix en els plans 
especulatius d’un promotor corrupte.

QÜESTIONS A OBSERVAR

El retrat d’un temps en què la vida dels infants estava 
vinculada a la colla i al joc al carrer, i no com ara que està 
més lligada al món de les pantalles i a la reclusió domès-
tica.

L’espai públic apareix com a lloc de socialització. La 
pel·lícula fa evident com els infants coneixen el barri i els 
seus problemes mitjançant el joc i la relació al carrer.

El lligam afectiu de la colla d’amics i amigues, que 
potencia la solidaritat vers el nen o la nena que ho ne-
cessita en cada moment.

La lluita dels infants, els/les mestres i les famílies per 
aconseguir que el barri disposi de tot tipus de serveis de 
lleure educatiu i d’activitats culturals i artístiques per a la 
infància.

Drets i valors que tracta la pel·lícula

1. Dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.

2. Dret dels infants a viure les seves il·lusions i a desenvolu-
par-les en el seu temps de lleure.

3. Dret dels infants al lleure, al joc i a la participació en 
activitats culturals i artístiques.
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Alguns drets als quals fa referència la pel·lícula

Declaració Universal dels Drets Humans
Article 24. Tota persona té dret al descans i al lleure.

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 7. L’infant té dret a rebre educació (…). L’infant 
gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran 
d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educa-
ció; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a 
promoure la satisfacció d’aquest dret.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 31.1. Els estats membres reconeixen el dret de 
l’infant al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les ac-
tivitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar 
lliurement en la vida cultural i les arts.
Article 31.2. Els estats membres han de respectar i 
promoure el dret de l’infant a participar plenament en 
la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats de 
participació en activitats culturals, artístiques, recreati-
ves i d’esplai.

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Capítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l’esport.
Article 57. Educació en el lleure.
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una 
formació integral en el temps de lleure que els faciliti 
l’educació en els valors cívics i en el respecte a la comu-
nitat i al medi (...).
Article 58. El joc i la pràctica de l’esport.
1. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al 
joc i a les activitats recreatives pròpies de llur edat com a 
part de l’activitat quotidiana, i també a participar lliure-
ment en la vida cultural i artística de llur entorn social.
2. El joc s’ha d’entendre com un element essencial del 
creixement i la maduració dels infants i els adolescents.

Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
CAPÍTOL 2. Drets socials.
Article 16. Ciutat educadora.
1. Tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona tenen 
dret a disposar d’espais i recursos per a la formació i 
la pràctica d’una ciutadania activa a la ciutat, i que els 
espais de convivència (...) siguin respectuosos amb la 
pluralitat de valors que conviuen a la ciutat.
3. Es reconeix el dret dels infants i de les persones joves 
a la pràctica de l’esport més enllà de l’horari lectiu (…).

Cicle de Cinema i Drets dels Infants

És una iniciativa del Departament de Promoció de la 
Infància de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona que, amb la col·laboració de l’Institut Muni-
cipal d’Educació de Barcelona, promou el coneixement 
dels drets humans -especialment els que fan referència 
als infants-, entre la comunitat educativa i les famílies de 
la ciutat.

En els darrers anys hem dedicat cada cicle a un aspecte 
concret dels drets de la infància. En aquesta edició pro-
posem una reflexió profunda sobre la importància que 
el joc i l’esbarjo tenen per al desenvolupament personal 
i social de tots els infants. El dret al lleure està reconegut 
a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Molts nens 
i moltes nenes del món veuen vulnerat aquest dret a 
causa de situacions de pobresa, malalties, guerra, des-
plaçament a la cerca de refugi, etc.

Enllaços d’interès

El zoo d’en Pitus en línia
Pàgina de l’editorial del llibre El zoo d’en Pitus de Sebastià 
Sorribas

Us convidem a fer-nos arribar comentaris i participar en 
el Blog: 
www.cinemadretsinfants.cat

Per a més informació, podeu consultar:
barcelona.cat/infancia

Guia elaborada per:
Teleduca. Educació i Comunicació SCP
www.teleduca.org

Activitats per fer en família

Us fem diverses propostes:

1. Comentar a casa com ha canviat el barri on vivim (sobretot 
de cara als infants) des que el pare i la mare tenien la nostra 
edat, i fins i tot quan la tenien els avis i les àvies.

2. Reflexionar conjuntament sobre quines situacions d’avui 
en dia dificulten que els nens i les nenes tinguem accés a 
jugar, gaudir del lleure amb plenitud i participar en activitats 
culturals i artístiques.

3. Fer conjuntament algun dibuix de les imatges que ens ha 
despertat la pel·lícula sobre el present i el passat de Barcelona.

4. Escriure una carta a l’alcaldessa de la ciutat per explicar-li 
què tenim i què fa falta al barri per a què els infants puguem 
gaudir del joc i del lleure, viure les nostres il·lusions i desenvo-
lupar-les, i participar en activitats culturals i artístiques.

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20de%20Drets%20Humans.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
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