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A Barcelona, 
vida sana i sostenible

7, 14, 21 i 28 de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)

Diumenges 7, 14, 21 
i 28 de novembre, a les 11 h 

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle adreçat

a les FAMÍLIES

Sessions gratuïtes

Per a més informació i reserves:
info@cinemadretsinfants.org
www.cinemadretsinfants.cat
Tel.: 93 450 98 26

facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants

barcelona.cat/infancia

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. Aquest cicle és un programa educatiu
engegat l'any 2000 pel Departament de Promoció de la 
Infància de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, en col·laboració amb l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Si en una primera 
etapa s’adreçava només als centres educatius, des de 2009 el 
projecte es va obrir a totes les famílies de la ciutat. Cada any 
les convida a participar en una proposta que combina lleure, 
diàleg i aprenentatge.

Obertura de la taquilla: 10 h

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia



// CORB MITJONET. 
LA GRAN CURSA

Ute von Münchow-Pohl i Sandor Jesse
Alemanya, 2015 · 73 minuts · Versió en català

7 i 21 de novembre, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys

En Corb Mitjonet és molt entremaliat i res no l’atura. 
Per accident, destrueix el rebost i perd tots els queviures 
que els animals del bosc necessiten per passar l'hivern. 
Hi ha convocada una gran cursa de vehicles i decideix 
participar-hi amb el seu cotxe. Vol guanyar-la per 
reposar totes les provisions perdudes amb els diners 
del premi.

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

// WALL·E
14 i 28 de novembre, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 6 anys
Andrew Stanton · EUA, 2008
103 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a una vida sostenible, en contacte amb 
 la natura.
• Dret dels infants a una alimentació sana i saludable.

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 arriba 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 gran nau sideral on la humanitat s’ha adaptat 
a una vida sedentària, tecnificada i gens saludable. 
La planta obre l’esperança de retorn a la Terra.


