
 
WALL·E
d’Andrew Stanton

SINOPSI

L‘any 2800 la Terra és un planeta sense vida i únicament 
s’hi belluga en Wall·e. El robot s’encarrega d’apilar 
les deixalles que hi va acumular la humanitat abans 
d’emigrar. Un dia apareix una nau de la qual baixa una 
exploradora mecànica. L’Eva ve a la cerca d’una mostra 
de vida, una petita llavor fertilitzada que ha trobat en 
Wall·e. Els dos robots acaben viatjant a la nau sideral 
on la humanitat s’ha adaptat a una vida sedentària, 
tecnificada i gens saludable. Tràiler

QÜESTIONS A OBSERVAR

n La situació agònica de la Terra que presenta la 
pel·lícula fa reflexionar sobre les conseqüències de la 
depredació del medi natural i l’excés de deixalles per 
tot arreu. 

n Wall·e, com a distòpia, denuncia que les corporacions 
privades acabaran substituint la governança pública, 
amb la condescendència d’una societat satisfeta i 
adotzenada pel consumisme. 

n Una gran part de les escombraries que compacta en 
Wall·e són llaunes de menjar i de beguda, de tot tipus 
de productes alimentaris envasats, dels quals cada 
cop se’n consumeixen més. 

n El món d’éssers grassos del film és una hipèrbole 
de la tendència actual, on dietes inadequades 
comporten que hi hagi més de 340 milions d’infants 
(entre 5 i 19 anys) obesos o amb sobrepès.

n Wall·e presenta un món on les pantalles són 
omnipresents en la vida humana, fins al punt que els 
personatges ni tan sols es fixen en l’entorn.

Títol original: Wall·e
Direcció: Andrew Stanton
Guió: Andrew Stanton i Jim 
Reardon, sobre una idea 
original d’Andrew Stanton  
i Pete Docter
EUA · 2008
Durada: 103 minuts
Llargmetratge d’animació 3D
Versió en català

DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA

1. Dret dels infants a una vida saludable i sostenible  
en contacte amb la natura. 

2.  Dret dels infants a una alimentació sana i saludable.

Dates d’exhibició: 
diumenges 14 i 21  
de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona

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

A Barcelona, 
vida sana  
i sostenible

https://youtu.be/D8kwXBZIOUE


ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM 
WALL·E

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.
Article 24.2. Els estats membres han d’assegurar la 
plena aplicació del dret a gaudir del més alt nivell 
de salut possible i, especialment, han de prendre les 
mesures següents:
c) [...] combatre les malalties i la desnutrició mitjançant 
[...] el subministrament d’aliments nutritius adequats i 
d’aigua potable neta, prenent en consideració els perills 
i els riscs de pol·lució ambiental.

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: 
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial 
la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el 
món tinguin informació i conscienciació pertinents per 
al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en 
harmonia amb la natura.

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 i, 
en particular, que l’hàbitat sigui lliure de residus i de 
contaminació atmosferica, acústica i lumínica. 
3. L’Ajuntament de Barcelona té el deure de preservar 
i millorar el medi ambient i de potenciar la cultura 
mediambiental, incloent-hi els habits de reutilització  
i reciclatge.
4. Tothom té el deure de contribuir al manteniment de 
la qualitat del medi ambient, especialment mitjançant 
un ús responsable de l’energia i l’aigua.

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) [...].
8. Lluitar contra les malalties no transmissibles 
associades a dietes inadequades i obesitat [...].
9. Desenvolupar directrius a favor de dietes  
sostenibles [...].

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 una relació de residus i deixalles que heu arribat a 
trobar passejant per espais naturals i que són perjudicials 
per al planeta Terra. 

2. Buscar informació a casa sobre quines són les causes i 
també les conseqüències d’un medi ambient cada cop més 
malmès. Preguntar-vos com afecta a la nostra salut. 

3. Comentar amb pares i mares quins són els deu aliments 
més sans que formen part de la dieta familiar, i què us 
aporta cada un d’ells des d’un punt de vista nutritiu.

4.	 Dibuixar	situacions	o	elements	de	la	pel•lícula	que	
incideixen en l’omnipresència de la corporació BNL  
(Buy’N Large) en la vida quotidiana de les persones. 

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

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/
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

