// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

2019-2020

Barcelona
té cura dels infants
10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre, a les 11 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

L’objectiu del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants és
potenciar la reflexió sobre els drets i deures individuals i
col·lectius dels infants a partir del treball al voltant d’una
selecció de pel·lícules. El cicle és un programa educatiu
engegat l’any 2000 que promou el Departament de Promoció
de la Infància de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de
Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona. Des de fa deu anys aquest cicle
també convida les famílies a participar en una proposta que
combina lleure i aprenentatge, amb la intenció d’estimular el
diàleg i la reflexió amb i entre els infants. L’edició de 2019-20,
a més, coincideix amb la celebració del 30è aniversari de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(fins a omplir l’aforament de la sala)
Obertura de la taquilla: 10.15 h
Per a més informació i reserves:
info@cinemadretsinfants.org
www.cinemadretsinfants.cat
Tel.: 93 450 98 26
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants
barcelona.cat/infancia
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// DUMBO
10 i 24 de novembre, a les 11 h
Pel•lícula recomanada a partir de 4 anys
Tim Burton · EUA, 2019
111 minuts · Versió en castellà
Els germans Milly i Joe ajuden al seu pare, domador de
cavalls d’un circ, a tenir cura d'un elefant acabat de néixer.
Les orelles gegants de l’elefant fan que sigui la riota de
tothom, i l’amo els ordena que se’l treguin de sobre.
Quan el petit elefant mostra les seves aptituds voladores,
un avariciós empresari del món de l'espectacle compra el
circ per potenciar el seu gran parc temàtic.
• Dret dels infants a rebre atenció i protecció davant de
situacions de discriminació i desemparament.
• Dret dels infants a ser tractats amb respecte, consideració
i solidaritat, especialment quan es troben en situació de
vulnerabilitat.

// LA VIDA D’EN CARBASSÓ
17 de novembre i 1 de desembre, a les 11 h
Pel•lícula recomanada a partir de 7 anys
Claude Barras · França i Suïssa, 2016
65 minuts · Versió en català
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.
• Dret dels infants desemparats a que les autoritats en
tinguin cura i els ofereixin un acolliment familiar alternatiu.
• Dret dels infants que pateixen violència i/o qualsevol tipus
d'abús a rebre una cura específica i a ser atesos en
programes de reparació.

