
CORB MITJONET.
LA GRAN CURSA
d’Ute von Münchow-Pohl i Sandor Jesse

SINOPSI

Tot jugant amb la carraca de curses que té, en Corb 
Mitjonet destrueix accidentalment el rebost i perd 
tots els queviures que els animals del bosc necessiten 
per passar l’hivern. Decideix participar en una cursa 
de cotxes pel bosc, per comprar les provisions amb 
els diners del premi. La castor Fritzie, que sap de 
mecànica, s’encarrega de posar a punt el vehicle per 
a la competició. Entre els rivals, destaca el lloro peruà 
Rinaldo de los Rayos, descendent d’una saga de 
campions del món de les curses. Tràiler

QÜESTIONS A OBSERVAR

n La pel·lícula Corb Mitjonet. La gran cursa permet 
reflexionar sobre la importància de l’alimentació per 
a la subsistència dels individus i les comunitats.

n El film també crida l’atenció sobre la sobirania 
alimentària i la importància de l’origen local dels 
productes per nodrir-se. 

n Corb Mitjonet. La gran cursa fa reflexionar sobre la salut 
emocional. Sota una trama de competició esportiva 
on la rivalitat és inevitable, la història se centra en la 
col·laboració, la companyonia i la generositat.

n La cançó final abunda en el benestar emocional, 
quan els animalets canten: ”Soc com soc i m’agrada. 
Cadascú ha de ser com vol ser”.

n Destaca la figura de la castor femella Fritzie, 
presentada com una nena manyosa i experta  
en mecànica.

Títol original: Der kleine Rabe 
Socke 2. Das grosse Rennen
Direcció: Ute von Münchow-
Pohl i Sandor Jesse
Guió: Katja Grübel i Nele 
Moost. Basat en la col·lecció 
de llibres Der kleine Rabe 
Socke de Nele Moost i Annet 
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DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA

1. Dret dels infants a una alimentació sana i saludable.
2. Dret dels infants a ser tractats amb respecte, consideració  

i solidaritat.

Dates d’exhibició: 
diumenges 7 i 21  
de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona

A Barcelona, 
vida sana  
i sostenible

// Cicle de Cinema 
dels Drets dels Infants
2021-2022

https://youtu.be/CbvJS392bkM


ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM 
CORB MITJONET. LA GRAN CURSA

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 4. L’infant [...] tindrà dret a créixer i a 
desenvolupar-se en bona salut [...]. L’infant tindrà dret 
a disposar d’alimentació, habitatge, esbarjo i serveis 
mèdics adequats.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 6.2. Els estats membres han d’assegurar al 
màxim possible la supervivència i el desenvolupament 
de l’infant.

Agenda 2030 sobre desenvolupament  
sostenible
Objectiu 2. Posar fi a la fam. Fites: 
2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de 
totes les persones [...] a una alimentació sana, nutritiva  
i suficient durant tot l’any.
Objectiu 12. Garantir modalitats de consum  
i producció sostenibles. Fites: 
12.3. Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament 
d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el 
consum [...].

Carta de Ciutadania.  
Carta de drets i deures de Barcelona
Capítol 5. Drets i deures ambientals
Article 31. Medi ambient de qualitat i entorn  
urbà sostenible
1. Totes les persones tenen dret a un medi ambient que 
permeti una bona qualitat de vida a la ciutat [...].

Pacte de política alimentària urbana de Milà
Accions recomanades: promoure dietes sostenibles 
i nutrició
7. Promoure dietes sostenibles (saludables, segures, 
culturalment adequades, ambientalment sostenibles  
i fundades en els drets) a través de programes 
pertinents en el camp de l’educació, la promoció  
de la salut i la comunicació.

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

És una iniciativa del Departament de Promoció de 
la Infància de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 
Promou el coneixement dels drets dels infants 
reconeguts a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant entre les famílies i la comunitat educativa  
de la ciutat.

En aquesta edició motivem el debat i la reflexió 
sobre els drets dels infants relacionats amb 
la importància de mantenir una alimentació 
saludable. Sota el títol A Barcelona, vida sana  
i sostenible, oferim una programació adreçada a 
reflexionar sobre els forts vincles entre la salut i 
una alimentació nutritiva, a base de productes de 
proximitat i de qualitat.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA

Us fem diverses propostes:

1. Fer un llistat de quins són els aliments indispensables que 
hauríeu d’anar a comprar si un dia us trobeu amb el rebost 
de casa buit.

2. Reflexionar a casa sobre la importància de menjar 
productes de proximitat i de qualitat, i comentar el valor 
nutritiu d’alguns dels més usuals a la dieta familiar.

3. Enumerar quines habilitats i capacitats que tenen els 
vostres amics i amigues, i comentar amb la família què 
t’agradaria ser de gran i per què.

4. Fer dibuixos sobre situacions de la pel·lícula on la 
col·laboració, la companyonia i la generositat es posen per 
davant de la rivalitat i la competició. Comentar-los amb 
mares i pares. 

Més informació:
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia

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.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2020/12/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-and-Framework-for-Action_SPA.pdf
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

