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11, 18 i 25 d’abril, i 2 de maig, 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 11, 18 i 25 d’abril, 
i 2 de maig, 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



// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL

Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018
83 minuts · Versió en català

11 i 25 d’abril, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 4-5 anys

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, 
per seguir tot l’estol en el viatge d’emigració 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, per retrobar-se amb la mare i 
l’amigueta quan torni la primavera. Per sort, l'ajuden a 
superar els problemes una perdiu blanca, uns ratolins 
i un ren.

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
18 d’abril i 2 de maig, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 8 anys
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013
105 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a l’amor i l’atenció dels seus progenitors.
• Dret dels infants a la comprensió, l’acceptació i el respecte 
 de les seves aptituds i capacitats, sense que esdevinguin mai 
 motiu de separació i d’aïllament.

Un nen de 10 anys, fill d'un pare ancorat en l'imaginari del 
far-west i d'una mare estudiosa obsessiva dels insectes, 
és un superdotat en ciència. Viu marcat pel sentiment de 
culpabilitat per la mort del seu germà bessó, quan aquest 
jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un 
premi científic i decideix viatjar sol fins a Washington. 
Superada la incredulitat de la institució donant del premi, 
aquesta el promou mediàticament, fins que la família 
el rescata i el recupera en tots els sentits.


