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1. CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS
1.1. Propòsit i enfocament
El Cicle de Cinema de Drets dels Infants 2022-23 proposa afavorir el coneixement i la posada en pràctica del dret a la ciutat,
entre la població més jove. La idea és promoure la reflexió sobre
quines necessitats té la infància i l’adolescència per gaudir dels
espais públics de Barcelona, com ara entorns naturals, zones
d’esbarjo i per jugar, aire net i sa, punts de trobada i relació, equipaments culturals i esportius, etc.
Fent servir el títol Barcelona dona molt de joc, l’Ajuntament de
Barcelona pretén desvetllar la consciència que els nens i les nenes, els nois i les noies tenen dret a un entorn amable i amigable,
que n’afavoreixi el benestar i la qualitat de vida. Per viure dignament, és imprescindible que els habitants més menuts puguin
fruir d’una ciutat i d’un barri on es treballi per a la millora de les
condicions socials i ambientals.
L’edició 2022-23 del CCDI ofereix recursos per treballar a l’aula els
drets dels infants vinculats a viure en un entorn urbà que resulti agradable i s’adapti plenament a les seves necessitats. La
font d’inspiració rau a: la Declaració Universal dels Drets Humans,
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la Llei dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona. L’any1998 l’Ajuntament
de Barcelona va impulsar i després va signar la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Basat en el principi de
l’equitat, aquest document se sosté en la voluntat d’integrar el
lligam social dins l’espai públic, de forma durable.
El zoo d’en Pitus és el film escollit per a cicle superior. Representa
que passa al barri del Raval durant l’any 2000. Relata com una
colla d’infants decideix construir un zoo a la nau abandonada
on solen quedar, jugar i gaudir del temps de lleure. La idea és
recaptar fons per pagar l’operació quirúrgica d’en Pitus, que està
greument malalt. La seva mare no la pot costejar. La iniciativa
topa amb l’oposició de la colla rival, i interfereix en els plans
especulatius d’un promotor corrupte, el qual vol construir-hi un
complex immobiliari que el barri no necessita.
El recorregut pedagògic va de l’aula al cinema, del cinema a l’aula
i de l’aula a la vida quotidiana i a l’entorn dels nens i les nenes. Per
facilitar-ho, el web disposa dels materials didàctics, les creacions
de l’alumnat, i la informació sobre les projeccions familiars, una
sessió adreçada a adolescents, i una altra per a lleure educatiu.
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El Cicle de Cinema dels Drets dels
Infants (CCDI) és un programa
educatiu que promou el Departament de Promoció de la Infància
de l’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Barcelona, engegat
l’any 2000 en col·laboració amb
l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona.
L’edició 2022-23 del CCDI ofereix recursos per treballar a l’aula aquells
drets dels infants que fan possible
un entorn urbà amable i amigable.
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1.2. Competències bàsiques i relacions
curriculars
1. Competència social i ciutadana
- Identificació dels drets i deures individuals i col·lectius recollits en els textos legals. Responsabilitat en l’exercici dels drets
i deures que ens corresponen com a membres d’un grup i en
activitats de l’entorn.
- Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual
i col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu, així
com de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials.
- Identificació de drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics, aplicant conductes de responsabilitat
i preservació en el seu ús.
- Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions
d’injustícia i discriminació, desenvolupant sentiments d’empatia
i respecte amb els i les altres.
- Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments
i actituds discriminatòries en els diferents àmbits relacionals
escolars i extraescolars.
- Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions
de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local
i en el món, incidint especialment en les referides a l’explotació
a la infància. Manifestació d’actituds de cooperació i solidaritat
davant els problemes i les necessitats dels altres.
2. Competència d’autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria
- Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i
dels altres. Expressió de les emocions pròpies i autoregulació de
la conducta, desenvolupant l’autoestima.
- Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives de
presa de decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia personal.
- Capacitat d’aprendre a ser i a pensar de manera autònoma i
coherent, a conviure, a ser ciutadans responsables.
- Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments
per resoldre els problemes de convivència i els conflictes d’interessos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la
capacitat d’expressió d’opinions i judicis de forma assertiva.
- Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la
salut dels altres i la pròpia.
- Actitud crítica davant missatges discriminatoris i estereotips
que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.
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1. Competència social i ciutadana.
2. Competència d’autonomia,
iniciativa personal i emprenedoria.
3. Competència d’aprendre a
aprendre.
4. Competència digital.
5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
6. Competència artística i cultural.
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3. Competència d’aprendre a aprendre
- Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’existència de diferències en el nivell de l’habilitat.
- Desenvolupament d’un pensament autònom i coherent per
conviure i exercir la ciutadania responsable en un món global.
- Capacitat de dur a terme un aprenentatge individual o en grup
a través de dominar diferents mètodes i estratègies de treball.
- Participació en treballs cooperatius, cercant solucions raonades,
creatives i solidàries.
4. Competència digital
- Ús de la tecnologia per desenvolupar valors socials i cívics, i per
a la comunicació dels coneixements adquirits.
- Coneixement crític de la informació dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, actuant de forma prudent i responsable.
5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Comprensió de textos audiovisuals, i identificació i valoració
d’aquests com a representacions de la realitat.
- Pràctica i ús de procediments de representació de forma reflexiva i crítica.
- Experimentació dels diversos llenguatges per fer possible la
comprensió de la realitat, i l’organització i autoregulació del
pensament, les emocions i la conducta.
- Ús de llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les
diferències.
6. Competència artística i cultural
- Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l’edat
per fomentar i potenciar el gust estètic.
- Elaboració de produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.
- Elaboració de produccions artístiques com a resultat de la
percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les
idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials i les tècniques i procediments adequats,
avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés creatiu.
- Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge
fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar, i per
expressar emocions i opinions.
- Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais
imaginats, creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits relacionables amb la pròpia experiència i en el
desenvolupament d’activitats del centre.
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1.3. Drets a treballar
1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.
2. Dret dels infants a participar en l’elaboració del projecte de
ciutat.
3. Dret dels infants a desenvolupar iniciatives pròpies i participatives en el seu entorn.

1.4. Marc legal relacionat
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 12.1. Els estats membres han d’assegurar a l’infant amb
capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva
opinió en tots els afers que l’afectin. Les opinions de l’infant han
de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa.
Article 15.1. Els estats membres reconeixen els drets de l’infant a
la llibertat d’associació i a la llibertat de reunió pacífica.
Article 31.1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant al
descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo
adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
Article I. Dret a la ciutat
1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els seus
habitants, que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva
realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir
també deures de solidaritat.
Article V. Deure de solidaritat
1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat
recíproca. Les autoritats locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.
2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i
associacions de solidaritat entre ciutadans i ciutadanes (...).
Article X. Protecció de la vida privada i familiar
5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els
infants puguin gaudir de la seva infantesa.
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1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i d’accessibilitat
universal per viure-hi dignament.
2. Dret dels infants a participar en
l’elaboració del projecte de ciutat.
3. Dret dels infants a desenvolupar
iniciatives pròpies i participatives
en el seu entorn.
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Article XVIII. Dret al medi ambient
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa
que cerqui la compatibilitat entre desenvolupament econòmic i
equilibri ambiental.
Article XIX. Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament
urbanístic ordenat que garanteixi una relació harmoniosa entre
l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i
les estructures destinades als usos col·lectius.
2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació
dels ciutadans i ciutadanes, una planificació i una gestió urbanes
que assoleixin l’equilibri entre l’urbanisme i el medi ambient.
3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni
natural, històric, arquitectònic, cultural i artístic de les ciutats i a
promoure la rehabilitació i la reutilització del patrimoni construït,
per tal de reduir les necessitats pel que fa a les noves construccions i al seu impacte en el territori.
Article XXI. Dret al lleure
2. Les autoritats locals garanteixen l’existència d’espais lúdics de
qualitat oberts a tots els infants sense discriminació.
Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
Títol preliminar
Article 1. Objecte
1. Barcelona és una ciutat de convivència que es fonamenta
en la responsabilitat, la pluralitat, la diversitat, la tolerància i el
respecte dels drets humans, i la promoció de les condicions per a
la realització lliure i plena de la person
Capítol 1. Drets i deures de ciutadania
Article 8. Participació a la vida política municipal
1. L’Ajuntament ha de facilitar la participació de totes les
persones en la vida local.
4. Els ciutadans i ciutadanes podran fer arribar a les autoritats
municipals suggeriments i formular queixes sobre el funcionament
dels serveis públics o l’estat de la ciutat. L’Ajuntament els informarà
sobre el curs que hagi donat a les seves propostes i demandes.
6. El veïns i veïnes de Barcelona tenen dret a exercir la iniciativa
popular, presentant propostes d’acords, actuacions o projectes
normatius en matèries de la competència municipal.
Article 12. Convivència pacífica
1. Totes les persones tenen el dret i el deure de mantenir una
convivència pacífica i de respectar els drets i les llibertats dels
altres.
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Legislació autonòmica i local que
regula els drets dels infants:
1. Catalunya
Llei dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència (íntegra).
2. Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de drets
i deures de Barcelona (íntegra).
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Capítol 2. Drets socials
Article 18. Habitatge
L’Ajuntament té com a objectiu prioritari que tots els veïns i
veïnes de la ciutat puguin gaudir del seu dret a un habitatge
digne, assequible i accessible. Amb aquesta finalitat, d’acord
amb les seves competències i en col·laboració amb la resta
d’administracions públiques:
f ) Vetllarà per la transparència del mercat immobiliari i per
assegurar la informació i protecció dels usuaris i usuàries
d’habitatges.
i) Combatrà l’assetjament immobiliari.
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.
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple
desenvolupament físic, mental, intel·lectual i ètic.
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se.
e) Tenen el dret a participar en l’elaboració del projecte de ciutat.
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 atmosfèrica, acústica
i lumínica. L’Ajuntament controlarà tot tipus d’emissions
perjudicials per al medi i per a la salut o el benestar de les
persones.
3. L’Ajuntament de Barcelona té el deure de preservar i millorar el
medi ambient i de potenciar la cultura mediambiental, incloenthi els hàbits de reutilització i reciclatge. Així mateix, l’Ajuntament
garantirà l’accessibilitat a l’espai públic.
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2. LA PEL·LÍCULA
2.1. Fitxa tècnica breu
Títol original: El zoo d’en Pitus
Direcció: Mireia Ros
Guió: Juli Carrera, Òscar Gràcia, Maria Inziarte, Elena Laviña,
David Valls i Mireia Ros. Basat en la novel·la de Sebastià Sorribas
El zoo d’en Pitus
Intèrprets: David Bosch, Faro Lacueva, Judith Pons, Maria Cuevas, Eduard Folch, Albert Majó, Joan Montero, Umu Rodón, Juan
Ramón Felipe, Lluïsa Castell, Patxi Barko, Ainabel Llort, Iván Llort,
Oriol Vila, Enric Pous, Pep Guinyol, Ferran Lahoz i Fina Rius
País de producció: Espanya
Any d’estrena: 2000
Durada: 90 minuts
Llargmetratge
Versió original

2.2. Sinopsi de l’argument
Amb l’arribada de l’any 2000, la colla d’infants del barri del Raval
liderada per en Tanet voldria un futur millor a l’entorn social on
viuen. En Pitus és el més menut i imaginatiu, i la resta el comprèn, el cuida i el protegeix. Aquests nens i nenes comparteixen
escola i temps lliure, i es donen suport mútuament davant les
adversitats. També han de suportar que la colla de la Trinxera, liderada per en Cap Pelat, els faci sempre la guitza. Aquest grupet
admira i imita en Juanolas, cap de tota la xusma del barri i germà
gran d’en Cap Pelat.
El lloc de trobada habitual de la colla d’en Pitus és la nau d’un
antic complex industrial en desús. L’associació de veïns i veïnes
del barri voldria que l’ajuntament rehabiliti l’espai com a centre
d’esbarjo per als infants. Paral·lelament, un gran promotor immobiliari conegut com “el rei de l’especulació” vol adquirir la nau
per construir-hi un edifici d’habitatges i guanyar molts diners.
Per aconseguir-ho, compta amb la complicitat d’un funcionari
municipal que li arregla els papers perquè s’aprovin els permisos
pertinents.
Un bon dia, en Pitus es troba indisposat per una malaltia greu
que només pot ser tractada en una clínica privada suïssa, fora
de les possibilitats econòmiques de la seva mare. Els amics i les
amigues del nen volen ajudar i tenen la idea de crear un zoo per
recaptar diners. Comencen a habilitar la nau i fan seccions per a
les diferents espècies, amb tota mena de materials reciclats.

TORNAR A L’ÍNDEX
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S’organitzen i mobilitzen al veïnat per tal que els ajudi en la
construcció del zoo i aportant tota mena d’animals.

La Carta Europea de Salvaguarda

Mentre la colla d’en Pitus és d’excursió a la muntanya per
capturar animals salvatges per al zoo, la banda d’en Juanolas,
instigada pel promotor immobiliari, entra furtivament a la nau
i destrossa tot allò que els amics i les amigues d’en Pitus havien
construït. Un cop passat el primer moment de desencís, en Tanet
i tota la colla decideixen refer-ho. De seguida, reben l’ajuda de la
gent del barri; i entre tots i totes, en pocs dies, enllesteixen el zoo.

a objectiu principal la millora de la

El mateix dia de la inauguració apareixen l’empresari amb els
permisos d’obra i un seguit de grues i operaris disposats a
enderrocar l’edifici. Davant la resistència de petits i grans, el promotor crida a la policia. El veïnat fa venir una periodista famosa
de la televisió. Davant d’aquesta situació, el càrrec municipal i
l’empresari es veuen forçats a cedir. El promotor immobiliari es
compromet públicament a respectar el zoo i fins i tot es postula
per finançar el tractament d’en Pitus, mentre el funcionari anuncia que l’ajuntament habilitarà l’espai com a servei públic.

liària, la gentrificació, la congestió de

2.3. Relacions entre la pel·lícula i els drets
a treballar

dels Drets Humans a la Ciutat té com
qualitat de vida dels habitants de
les ciutats, cada cop més condicionada per dinàmiques socioeconòmiques globals. La globalització de
l’economia, l’especulació immobivehicles de motor, l’excés de turisme,
les distorsions del clima... provoquen
un estrès urbà que impedeix que la
vida quotidiana de la ciutadania pugui desenvolupar-se plenament des
d’una perspectiva humana, natural i
saludable.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat té com a objectiu principal la millora de la qualitat de
vida dels habitants de les ciutats, cada cop més condicionada
per dinàmiques socioeconòmiques globals. La globalització
de l’economia, l’especulació immobiliària, la gentrificació, la
congestió de vehicles de motor, l’excés de turisme, les distorsions
del clima... provoquen un estrès urbà que impedeix que la vida
quotidiana de la ciutadania pugui desenvolupar-se plenament
des d’una perspectiva humana, natural i saludable.
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Tot i que el film El zoo d’en Pitus transcorre en una Barcelona
de l’època inicial del fenomen de la globalització, conté força
elements que ajuden a reflexionar sobre el dret a la ciutat.
Curiosament, la pel·lícula és fins i tot contemporània a la
redacció, sota iniciativa barcelonina, de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ja que aquesta fou
aprovada l’any 2000.

2.3.1. Dret al ple desenvolupament dels infants
La concepció actual de les ciutats posa en valor que tornin a ser
espais de convivència i de socialització entre totes les persones
que les habiten. Per aconseguir-ho, és clau recuperar les dinàmiques comunitàries, i també promoure la interrelació entre els
diferents col·lectius socials que diàriament comparteixen les diferents àrees urbanes. Això vol dir deixar enrere les megalòpolis
dominades per les aglomeracions i una massificació despersonalitzada, les quals paradoxalment provoquen que entre la població s’estengui el sentiment d’aïllament i de soledat.

EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

El ritme urbà frenètic i la sobreexposició a les pantalles disminueixen les
situacions de trobada entre nens i
nenes, i també dels infants envers les
famílies, el veïnat o la gent del barri.
També dificulten les ocasions de reunió amb els amics i les amigues; així
com de moments de joc compartit,
d’espais on gaudir col·lectivament,
de llocs per a la conversa relaxada i
d’oportunitats per generar vincles.

Les relacions humanes vives i enriquidores són fonamentals per
assolir un ple desenvolupament de les persones com a éssers
socials, amb vincles estrets de convivència i de solidaritat mútua.
En canvi, moltes de les interaccions a les ciutats d’avui dia estan
encara força marcades per l’individualisme, l’egoisme, els interessos crematístics, l’estrès laboral i les rivalitats. Les conseqüències
són especialment dramàtiques en el cas de la infància
El ritme urbà frenètic i la sobreexposició a les pantalles disminueixen les situacions de trobada entre nens i nenes, i també dels
infants envers les famílies, el veïnat o la gent del barri. També
dificulten les ocasions de reunió amb els amics i les amigues;
així com de moments de joc compartit, d’espais on gaudir col·
lectivament, de llocs per a la conversa relaxada i d’oportunitats
per generar vincles. Es tracta de qüestions molt necessàries per
al ple desenvolupament físic i psíquic durant les edats d’infància
i adolescència.
El zoo d’en Pitus gira al voltant d’una sèrie d’aventures que viu una
colla d’amics i amigues del barri del Raval, més de vint anys enrere.
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EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

A la pel·lícula es fa palès com encara s’hi respirava un cert ambient de poble, amb veïns i veïnes que es coneixien prou bé, i on
els infants podien fer vida i jugar al carrer despreocupadament.
Per suposat, hi surt poc trànsit rodat, no s’hi dona la invasió turística al centre de Barcelona i els vincles comunitaris prevalen per
damunt de la desconnexió entre el veïnat.

Tot i que la pel·lícula presenta una

La colla d’en Pitus del film és clarament intercultural i mixta, perquè la directora Mireia Ros, de manera intel·ligent, aposta per
fer-ne una actualització als nous temps de l’any 2000. Així trenca
amb la composició molt més homogènia que protagonitza el
relat original de l’escriptor Sebastià Sorribas, que passava als
anys seixanta. En la versió moderna, els diferents personatges,
nois i noies, també es complementen en una bona relació de camaraderia. Van amunt i avall, visiten botigues i miren aparadors
abans de reis, juguen, viuen aventures, s’ajuden i col·laboren, van
a berenar al bar, parlen d’allò que els passa o els preocupa, comparteixen visions sobre el seu entorn, i s’entretenen al seu cau, la
nau abandonada.

i exerceix el seu dret al joc i al lleure.

situació de manca d’equipaments i
de serveis d’esbarjo per als infants
del Raval, la colla d’en Pitus es mou
lliurement per l’espai públic del barri
Les condicions de vida, les relacions
socials comunitàries i la trama urbanística a l’antiga contribueixen de
forma decisiva a què pugui ser així.

Tot i que la pel·lícula presenta una situació de manca d’equipaments i de serveis d’esbarjo per als infants del Raval, la colla d’en
Pitus es mou lliurement per l’espai públic del barri i exerceix el
seu dret al joc i al lleure. Les condicions de vida, les relacions socials comunitàries i la trama urbanística a l’antiga contribueixen
de forma decisiva a què pugui ser així. I aquesta és una de les
grans màgies del film, ja que permet fer un salt enrere per comprovar tot el que s’ha assolit, i alhora dona indicacions sobre allò
que s’ha perdut i caldria restituir.
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2.3.2. Dret a la participació
La iniciativa de crear el zoo sona com una fantasia infantil, una
proposta lúdica i poc realista. Però la seriositat de la causa que
motiva la colla d’en Pitus representa un repte que va molt més
enllà. Es tracta de recaptar fons per curar el seu amic, el més
menut del grup, i de materialitzar el projecte de la millor manera
possible, dins de les seves possibilitats. Es converteix en una proposta plenament respectable i que les condicions d’ajuda mútua
de l’entorn han de fer possible. A manca de suport institucional,
la colla compta amb la col·laboració del mestre, d’altres infants i,
més endavant, de les famílies.
La iniciativa de solidaritat vers en Pitus és l’expressió màxima
de la cultura de drets i deures que hauria de regir les relacions
socials de la ciutadania en benefici de la infància. Més enllà de
l’objectiu directe de fer possible la intervenció quirúrgica del nen
en una clínica privada de Suïssa, l’exemple i la determinació de la
colla d’amics i amigues suposen l’exercici del dret a participar en
l’elaboració del projecte de barri i de ciutat. A més, la posada en
pràctica d’aquest compromís cívic i solidari resulta una magnífica
experiència personal i col·lectiva.

EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

Al film El zoo d’en Pitus, aquests
infants del Raval recullen la reivindicació de l’associació de veïns i veïnes,
i acaben aconseguint la creació d’un
nou equipament gràcies a la seva
proactivitat, sense que la proposta
vingui de dalt. La iniciativa dels nens
i les nenes del barri corre completament a la inversa: l’engeguen a la
seva manera, el mestre hi col·labora
de seguida, s’hi acaben involucrant
les famílies i, finalment, és acceptada
per l’administració.

Al film El zoo d’en Pitus, aquests infants del Raval recullen la reivindicació de l’associació de veïns i veïnes, i acaben aconseguint
la creació d’un nou equipament gràcies a la seva proactivitat,
sense que la proposta vingui de dalt. La iniciativa dels nens i les
nenes del barri corre completament a la inversa: l’engeguen a
la seva manera, el mestre hi col·labora de seguida, s’hi acaben
involucrant les famílies i, finalment, és acceptada per l’administració. La legislació de drets de la infància advoca per tal que els
ajuntaments fomentin la participació ciutadana també dels més
menuts. Així és com han d’establir circuits i serveis a través dels
quals els infants i la resta del veïnat puguin expressar-se, manifestar les seves demandes i presentar propostes de millora per al
seu barri. I els consistoris municipals s’obliguen a considerar-les
i donar-los forma, en la mesura que siguin factibles i no suposin
cap perjudici per a altres col·lectius socials.
Aquest és el procediment establert per aconseguir que els nens i
les nenes d’avui dia puguin créixer en unes ciutats més humanes
i amigables. D’una banda, implica agafar les necessitats vitals
dels infants com a font d’inspiració. I d’altra banda, promou escoltar els seus punts de vista. És una línia de treball que prové de
la pedagogia de La ciutat dels infants de Francesco Tonucci, que
sobretot incideix en concebre l’espai públic des de la perspectiva
de la infància. Per tant, s’atorga a la població més menuda un rol
clau per assolir el dret a la ciutat.
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2.3.3. Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible
La pel·lícula El zoo d’en Pitus planteja la qüestió de l’espai públic,
cada cop més important en les aglomeracions urbanes actuals i
del futur. Fins ara l’urbanisme planificava en funció de dues grans
necessitats: la mobilitat i l’habitatge. La primera convertia carrers
i places en espais monopolitzats per la circulació, majoritàriament privada i motoritzada, en detriment del veïnat. Com a conseqüència, la ciutadania patia restriccions d’ús de l’espai públic,
contaminació de l’aire i acústica i pèrdua de llocs de relació social
i de convivència, amb efectes sobre la seva salut física i psíquica.
La segona acció urbanística tradicional a les ciutats ha estat la
construcció intensiva d’edificis d’habitatges, sempre en mans
de les promotores immobiliàries. L’interès que les sol moure és
explotar cada parcel·la de terreny disponible, construint-hi el màxim nombre possible de pisos a preus econòmics. Això ha significat apostar per la verticalitat, fer servir materials de construcció
barats, optar per habitatges de superfície cada cop més reduïda,
i fins i tot intervenir en zones per urbanitzar i sense els serveis
bàsics. Aquesta tendència, d’una banda, ha significat crear barris
sencers de blocs d’edificis totalment despersonalitzats i sense
vida comunitària; i, de l’altra, deixar abandonats els cascs antics
de moltes ciutats. Aquest darrer és el cas del Raval entre l’últim
terç del segle XX i principis del 2000.

EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

La nau on queda la colla d’en Pitus i
finalment hi construeixen el zoo és
un antic espai industrial en desús.
En el film, representa un lloc en litigi
entre la gent del barri i el magnat
immobiliari conegut com “el rei de
l’especulació”. L’associació de veïns i
veïnes vol destinar-la a un casal per
a infants i joves, perquè tinguin “un
lloc on trobar-se i generar projectes
solidaris i creatius”.

La nau on queda la colla d’en Pitus i finalment hi construeixen el
zoo és un antic espai industrial en desús. En el film, representa
un lloc en litigi entre la gent del barri i el magnat immobiliari
conegut com “el rei de l’especulació”. L’associació de veïns i veïnes vol destinar-la a un casal per a infants i joves, perquè tinguin
“un lloc on trobar-se i generar projectes solidaris i creatius”. Però
a l’ajuntament no se l’escolta, perquè resulta que hi ha un funcionari corrupte que treballa a favor de l’empresari. Aquest vol
construir-hi un gran bloc de pisos que no seria assequible per a
la població del Raval i trencaria la trama urbana de d’edificis baixos i carrers estrets. Al film, aquests dos personatges canten amb
to d’humor: “Faré edificis elegants / per acollir molts ciutadans”.
Es tracta d’un objectiu clarament crematístic que implicaria la
requalificació d’un solar per fer-hi habitatges, encara que això representi una intrusió desestabilitzadora del teixit urbà del barri.
Evidentment, l’empresari a la cançó ven el projecte amb paraules
boniques: “Adoro la gent i faig preciosa la ciutat” i “Recolzem el
benestar social”, tot i que només mira el seu propi interès.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
planteja que no es facin planificacions ni intervencions urbanes
que puguin tenir conseqüències negatives sobre la qualitat de vida
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EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

dels ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit, els ajuntaments
es comprometen “a un desenvolupament urbanístic ordenat
que garanteixi una relació harmoniosa entre l’hàbitat, els serveis
públics, els equipaments, els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius”.

A la pel·lícula El zoo d’en Pitus no es

A la pel·lícula El zoo d’en Pitus no es veu que la infància compti
amb cap servei municipal al barri del Raval. Els personatges fins
i tot comenten que l’Ajuntament ni tan sols respon a les demandes de l’associació de veïns i veïnes. Aquesta situació extrema ve
donada per la intervenció del funcionari corrupte i confabulat
amb el promotor immobiliari, a esquenes del veïnat. Al final, la
tenacitat de la colla d’en Pitus, del mestre, i de tots els infants i les
famílies del barri que col·laboren a fer realitat el zoo provoca un
desenllaç inesperat.

que l’Ajuntament ni tan sols respon a

Davant la presència de la televisió, el funcionari municipal protagonitza una situació esperpèntica: revoca in situ el permís
d’obres que tenia concedit l’empresari i improvisa fins i tot una
requalificació del solar com a “espai públic”. És a dir, sembla que
la pressió i la mobilització veïnal resolen el conflicte de la trama
amb la victòria dels interessos públics per damunt dels privats.
Aquesta solució a la confrontació plantejada sobre a què dedicar
la nau industrial en desús acaba escoltant la voluntat veïnal i ofereix un servei als infants del barri.

colla d’en Pitus, del mestre, i de tots

veu que la infància compti amb cap
servei municipal al barri del Raval.
Els personatges fins i tot comenten
les demandes de l’associació de veïns
i veïnes. Aquesta situació extrema ve
donada per la intervenció del funcionari corrupte i confabulat amb el
promotor immobiliari, a esquenes
del veïnat. Al final, la tenacitat de la
els infants i les famílies del barri que
col·laboren a fer realitat el zoo provoca un desenllaç inesperat.

Segons la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat actualment les administracions locals tenen el mandat
de respectar el patrimoni arquitectònic (en aquest cas, una nau
industrial abandonada) i promoure’n la rehabilitació i la reutilització, en lloc de promoure noves construccions, que molts cops
manlleven el caràcter històric de les ciutats.
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3. PROPOSTA PEDAGÒGICA
3.1. Plantejament general
La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula El
zoo d’en Pitus es conforma de cinc moments educatius complementaris:

EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

L’objectiu tant d’una opció com de
l’altra és situar el context de la
pel·lícula i els drets a treballar, per
preparar l’anada al cinema entre tots
i totes.

1. Activitat prèvia a l’aula (1 hora).
2. Anada al cinema per participar a la sessió de projecció.
3. Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 6 hores, com a
màxim).
4. Acció de compartir al web les creacions de cada grup classe.
5. Possibles interaccions de l’alumnat a casa, amb la comunitat educativa i l’entorn.

3.2. Per anar al cinema
Abans d’anar al cinema amb el vostre grup classe, us suggerim
portar a terme una activitat a l’aula d’una hora de durada. Us
proposem dos enfocaments per triar el que més us convingui o
bé idear-ne un altre:
1. Joc de rols
Es pot encetar la sessió presentant l’activitat i distribuint el grup
de classe en quatre equips de treball el més equilibrats possible
(5’). Cada subgrup triarà un rol amb una situació descrita (5’):
1. Al nostre barri tenim de tot, però trobo que hi ha poca cosa
per a nens i nenes de la nostra edat.
2. Una companya de classe necessita que l’ajudem, perquè no
la facin fora del pis on viu amb tota la família.
3. La meva àvia sempre m’explica que, quan tenia la meva
edat, es passava tot el dia al carrer amb la colla.
4. Em costa fer-me a la idea que a partir d’ara viuré a la ciutat.
No tinc ni idea de si podré continuar anant a tot arreu amb la
bicicleta.
Per a cada una de les situacions, el grup classe disposa de la
descripció del personatge i de com es planteja fer-hi front. Cada
equip analitza el que li correspon des d’un posicionament d’empatia, per després debatre’l i fer-se’l seu (10’). Un cop cada petit
grup estigui ficat en el seu rol, se li facilitarà el repte on es troba
immers el seu personatge i haurà de mirar de resoldre’l responent a una sèrie de qüestions (15’).
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EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

Les conclusions de cada subgrup s’exposaran i compartiran amb
el grup classe (15’). En acabar l’activitat convé fer una reflexió de
tancament que es troba explicada en el punt 3 d’aquest apartat.

Després de fer l’activitat escollida

2. Pluja d’idees i debat

el contingut de l’aportació que farà

L’activitat comença amb una pluja d’idees (15’) sobre les qüestions clau dels drets dels infants a treballar amb la pel·lícula El zoo
d’en Pitus:

cada grup classe a la sala de cinema.

1. Què tenim per a nosaltres al barri? I a la resta de la ciutat?
2. Què ens hi faria falta per gaudir més del temps de lleure
amb els amics i les amigues?
3. Quines propostes faríem per millorar el barri on vivim? I la
ciutat de Barcelona? Com podríem aconseguir que ens facin
cas i les nostres demandes esdevinguin una realitat?
4. Com se’ns ocorreria ajudar a un amic o una amiga que necessiti recollir diners? Quines causes ens semblarien prou justes?

convé fer una reflexió de tancament.
Aquesta pot servir per estructurar

Al final de la sessió, el professorat
pot presentar la pel·lícula El zoo d’en
Pitus.

Les aportacions anirà bé recollir-les a la pissarra, almenys una
de cada alumne i alumna. També és interessant que l’alumnat
en parli abans a casa o amb els companys i les companyes, per
arribar a la pluja d’idees amb alguna reflexió prèvia.
En base a les idees expressades, es prepararà un debat amb el
grup classe subdividit en dos equips prou equilibrats (nens/nenes, destresa en l’expressió, autoestima i seguretat, etc.). Abans
d’encetar el debat, convindrà decidir conjuntament i apuntar a la
pissarra quin serà el primer tema a discutir (10’).
Per començar, primer farà tres aportacions l’equip 1 i després
l’equip 2. A partir d’aquí ja s’obrirà el torn de paraules indistintament i es coordinarà per part del professorat. Per tancar-lo, cada
equip aportarà alguna cosa que ha après de l’altre equip (20’).
3. En acabar l’activitat
Després d’haver realitzat l’activitat prèvia, es proposa fer una
reflexió de tancament. Aquesta pot servir per estructurar el
contingut de l’aportació que farà cada grup classe abans d’encetar la sessió de cinema. Per tant, cal seleccionar dos portaveus,
preferiblement un nen i una nena (10’). Al final de la sessió, el
professorat pot presentar la pel·lícula El zoo d’en Pitus (5’).
L’objectiu tant d’una opció com de l’altra és situar el context del
film i els drets a treballar, per preparar l’anada al cinema entre
tots i totes. És una bona oportunitat per extreure els elements
claus que cada grup classe aportarà a la posada en comú.
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3.3. Del cinema a l’aula
Rapegem pels nostres espais al barri i a la ciutat!
De tornada a l’aula, proposem portar a terme una activitat de
creació que es basa en subdividir el grup classe en quatre equips
de treball. El punt de partida és que cada subgrup triï i se centri
en un dels tres drets dels infants que han sortit reflectits a la pel·
lícula El zoo d’en Pitus:

EL ZOO D’EN PITUS
Mireia Ros

La idea és que cada equip de treball
triï un dels tres drets reflectits a la
pel·lícula i se centri a defensar-lo en
forma de rap. Primer haurà d’escriure
la lletra de la cançó i després enregistrar-se cantant-la.

1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i
d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.
2. Dret dels infants a participar en l’elaboració del projecte de
ciutat.
3. Dret dels infants a desenvolupar iniciatives pròpies i participatives en el seu entorn.
Us suggerim que cada equip acabi plasmant la defensa del dret
escollit en forma de rap. Primer n’hauria d’escriure la lletra, i després passar a enregistrar-lo en un suport sonor o audiovisual.
Un cop seleccionat en quin dels tres drets dels infants apuntats
se centra, cada grup pot fer un llistat de quines escenes del film
El zoo d’en Pitus hi tenen a veure o l’hi fan pensar. Aquesta relació ajudarà a concebre situacions a reflectir en cada creació final
en forma de rap.
En base a aquesta pauta, cada equip realitzarà una bona immersió en el significat del dret dels infants que hagi triat. Tot seguit,
es posarà a pensar amb quines estrofes de cançó ho pot explicar.
Quan té dissenyada la seqüència del rap, arriba el moment que
cada grup se centri en l’escriptura de la lletra, la definició del
ritme i l’organització de l’enregistrament (sonor o audiovisual).
Si no és possible gravar-los, es pot presentar el text de cada rap
en un full DIN-A4 o cartolina (per després escanejar-lo), o bé
directament en un arxiu pdf, acompanyat o no d’elements gràfics
que l’omplin de sentit.
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Mireia Ros

Si els raps són en suport paper, caldrà fotografiar-los o escanejar-los abans de compartir-los al web. Per a l’enregistrament de
cada rap en suport sonor o audiovisual, la idea és fer servir algun
dispositiu mòbil accessible (telèfon, tauleta, càmera, etc.). La gravació anirà bé plantejar-la en fals directe, sense interrupcions.
Amb el rap, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de treballar
de forma creativa els drets dels infants i la pel·lícula, així com
aprofundir en el debat generat a l’aula abans d’anar al cinema i
també a la sala de projecció amb la resta de centres educatius.
És possible desenvolupar aquesta activitat en una sola sessió
d’una hora de classe si prèviament s’organitzen els equips, es
tria quin dels drets tracta cadascun, i s’orienten els temes amb
les qüestions sorgides durant el visionat del film i les posades en
comú prèvia i posterior. Aleshores es pot dedicar la meitat de la
sessió a què els quatre subgrups, en paral·lel, escriguin la lletra
del seu rap, i l’altra meitat a preparar i elaborar la peça d’àudio o
de vídeo.
Si és possible, recomanem que l’activitat de creació a l’aula agafi
un tractament més transversal al currículum i es pugui desplegar
en diverses sessions. La durada ideal és entre un mínim de tres
i un màxim de sis hores lectives. Així es dona pes als drets a treballar i l’anàlisi de la pel·lícula, la reflexió individual i col·lectiva,
l’elaboració i la posada en comú de les creacions en grup, i la
recollida de les idees que vagin sorgint al llarg del procés.
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QUADRE RESUM: DEL CINEMA A L’AULA*
DDURADA

PROCEDIMENTS

CONTINGUTS

1 hora

Definició dels subgrups i distribució de
tasques. Explicació de l’activitat de crear
un rap i enregistrar-lo.

Cada grup tria el dret dels infants que
vol explorar i relaciona les escenes de la
pel·lícula amb les situacions o qüestions a
tractar.

1 hora

Treball per equips. Reflexió per crear un
punt de vista sobre el dret a abordar.
Debat i disseny de la seqüència del relat
de cada rap.

Pluja d’idees i presa de decisions sobre
com es pot enfocar cada una de les estrofes, amb la idea d’explicar el dret dels
infants a treballar i de posicionar-se.

1 a 2 hores

Treball en petits grups per elaborar la
lletra dels raps i escollir-ne la base musical. Assajos per a la interpretació del rap.

Escriptura col·lectiva de les diverses estrofes del rap. Definició de la base musical i/o
ritme del rap. Retocs de lletra i de ritme.

1 a 2 hores

Definició del rol de cadascú per a l’enrePreparació de l’enregistrament de cada rap,
gistrament del rap i demanda de suport
en suport sonor o audiovisual. Materialitzaa un altre grup, si fos necessari. Assajos
ció dels raps creats per l’alumnat en peces
previs a la gravació i procés d’enregistrasonores o audiovisuals.
ment en fals directe.

*Aquesta activitat es pot fer en una sola sessió, però es proposa un desplegament més minuciós per aprofundir a l’aula en els drets a treballar.
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3.4. De l’aula al món
Un cop enviats els resultats del vostre treball a l’aula (ja sigui
el previ i/o el posterior a l’anada al cinema) per publicar-los al
web, us suggerim alguna petita acció per portar a terme en
col·laboració amb les famílies del vostre alumnat. L’objectiu és
connectar els aprenentatges i l’experiència viscuda amb la vida
quotidiana i la immersió en l’entorn.
1. Cercar i després portar a classe fotografies, il·lustracions o
dibuixos de com hauria de ser una ciutat amable, sana i harmoniosa de cara als infants.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre què
significa el respecte del dret a la ciutat per a nens i nenes de
la vostra edat.
3. Compartir a l’aula contes de la biblioteca de casa relacionats amb la temàtica Barcelona dona molt de joc.
Si és possible, us aconsellem que visiteu amb l’alumnat l’apartat
Creacions escolars del web i proposeu a les famílies entrar-hi.

3.5. Recull de creacions escolars
Un cop finalitzades les activitats prèvia i/o posterior a l’aula, cada
grup classe ens farà arribar les reflexions i els aprenentatges de
l’alumnat per email, Dropbox, WeTransfer o similar. Així anirem
organitzant els resultats aportats per part de cada escola i els
compartirem al web.
Des de l’apartat Creacions escolars, podreu accedir tant als vostres treballs de creació com als de la resta d’escoles participants,
que estaran organitzats per nivells educatius.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

3.6. Qüestionari d’avaluació per al professorat
Quan ja hàgiu portat a terme amb l’alumnat totes les passes de
la seqüència didàctica plantejada, us enviarem per correu electrònic un qüestionari d’avaluació que podreu omplir directament
en línia. Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a teleduca@
teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.
Us agraïm la vostra col·laboració en acompanyar el treball reflexiu i creatiu dels drets dels infants als centres escolars i esperem
les vostres aportacions per anar millorant any rere any.
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4. MATERIAL COMPLEMENTARI
4.1. Enllaços d’interès
Podeu trobar més informació a:
- Web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
- Web d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona
Textos legislatius al web de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona (lectura fàcil):
- Declaració Universal dels Drets Humans
- Convenció sobre els Drets de l’Infant
- Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona
Altres:
- Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i a l’adolescència
- Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
- Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
- Una ciutat més amable, més verda i menys dominada pel trànsit
a elcritic.cat
- Barcelona, ciutat jugable
- Tonucci y la ciudad de los niños a Canal Sur
- El veïnat pel veïnat: el projecte que empodera i acompanya els veïns
per millorar la seva qualitat de vida a Social.cat
- La ‘república de los hipervecinos’ de París: cuando la revolución
empieza por dar los ‘buenos días’ en tu barrio a eldiario.es

4.2. Bibliografia i filmografia
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- Baseiria, O. (2012). Descobrir Barcelona. Barcelona: Hipòtesi
- Lindo, E. (2013). Manolito gafotas. Barcelona: Seix Barral
- Sorribas, S. (1992). El zoo d’en Pitus. Barcelona: La Galera
- Valls, C. (2011). L’ombra dels oblidats. Barcelona: Barcanova
- Violi, D. (2012). Barcelona per a nens creatius, observadors i talentosos. Barcelona: Al revés
Filmografia
- Pinotxo 3000. Daniel Robichaud (dir.). Canadà, Espanya
i França, 2004
- Iqbal y el superchip. Oliver Zahle (dir.). Dinamarca, 2016
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