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SINOPSI

En Ploey és un petit corriol que no ha après a volar a 
temps, per seguir tot l’estol en el viatge de migració 
de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l’hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i 
una guineu) i a les seves pròpies pors fins que arribi 
la primavera. Per sort, l’ajuden una perdiu blanca, uns 
ratolins i un ren. Tràiler

QÜESTIONS A OBSERVAR

n Els infants no poden sobreviure sense un entorn 
protector que els satisfaci les qüestions materials i les 
de desenvolupament psicològic, formatiu i afectiu. 

n És una obligació legal (i moral) tenir cura i 
acompanyar a tot infant que, per les circumstàncies 
que sigui, es troba sol i desemparat.

n La soledat infantil pot tenir una part positiva: la 
possibilitat d’autorealització, l’experimentació de 
l’autonomia i el creixement personal. 

n L’escena en què la Plovèria i en Ploey mengen un cuc, 
cada un per un extrem, i els dos becs acaben trobant-
se és una clara referència a la famosa del film  
La dama i el rodamón, de Walt Disney.
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DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA

1. Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions  
de desemparament.

2. Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament  
i la soledat no volguda.

Dates d’exhibició: 
diumenges 11 
i 25 d’abril, a les 11h
Cinemes Girona

// Cicle de Cinema 
dels Drets dels infants
2020-2021

a Barcelona  
els infants  
no esteu sols

https://youtu.be/dDJM_JBmIZE
https://youtu.be/YPQllZbI_S8


ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM 
PLOEY: MAI VOLARÀS SOL

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 6. L’infant, per al desenvolupament ple i 
harmoniós de la seva personalitat, necessita amor 
i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de 
créixer a l’emparança i sota la responsabilitat de la seva 
mare i/o el seu pare i, en qualsevol cas, en un ambient 
d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de 
circumstàncies excepcionals, l’infant de tendra edat no 
serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats 
públiques tindran una cura especial envers els infants 
sense família o que estiguin mancats de mitjans 
adequats de subsistència.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 9.1. Els estats membres vetllaran perquè l’infant 
no sigui separat del seu pare i/o la seva mare contra 
llur voluntat, tret de quan les autoritats competents, 
d’acord amb la legislació i els procediments aplicables, 
decideixin que aquesta separació és necessària per a 
l’interès primordial de l’infant.
Article 20.1. Un infant privat temporalment o 
permanentment del seu entorn familiar o quan per al seu 
interès primordial no es pugui permetre que hi romangui, 
té dret a la protecció i l’ajuda especials de l’Estat.

Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Article 105. Concepte
1. Es consideren desemparats els infants o els 
adolescents que es troben en una situació de fet 
en què els manquen els elements bàsics per al 
desenvolupament integral de la personalitat, sempre 
que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una 
mesura que impliqui la separació del nucli familiar.
2. Són situacions de desemparament:
a) L’abandonament.
d) L’exercici inadequat de les funcions de guarda que 

comporti un perill greu per a l’infant o l’adolescent.
l) Qualsevol altra situació de desatenció o negligència 

que atempti contra la integritat física o psíquica de 
l’infant o l’adolescent, o l’existència objectiva d’altres 
factors que n’impossibilitin el desenvolupament 
integral.

Carta de Ciutadania.  
Carta de drets i deures de Barcelona
DRETS. CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives
Article 22. Infants i adolescents
Totes les persones menors d’edat tenen dret a tenir 
condicions d’existència que els permetin el seu 
desenvolupament integral. En particular: 
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc de 

responsabilitat i protecció.
f) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de 

situacions de discriminació, risc o desemparament.

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 
sensacions i situacions de soledat durant la infància. 
Sota el títol A Barcelona els infants no esteu sols, 
proposem una programació de pel·lícules adreçada 
a abordar la protecció i l’empara dels nens i les 
nenes que pateixin circumstàncies d’aïllament 
social.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA

Us fem diverses propostes:

1. Comentar a casa quines solucions trobaríeu si algun dia us 
perdeu o pel que sigui us quedeu sols o soles, i heu d’anar a 
reunir-vos amb la vostra família.

2. Reflexionar conjuntament sobre situacions de nens o 
nenes que necessiten protecció davant de situacions de 
desemparament. 

3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la 
pel•lícula sobre la importància dels drets dels infants en 
contra de l’aïllament i la soledat no volguda.

4. Elaborar un llistat de necessitats de protecció, atenció i cura 
que tenim els nens i les nenes per viure en un entorn segur 
i de benestar.

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://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
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
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

