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I ELS GOSSOS DEL BARRI
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SINOPSI

En Jacob va a passar uns dies a casa de la seva cosina 
Mimi, al barri antic de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi 
arriba, un home de negocis molt ric comença a excavar 
el parc central per construir-hi gratacels. En Jacob i la
Mimi decideixen aturar-ho. Compten amb l’ajut d’una 
canilla de gossos de carrer que... poden parlar! Tràiler

QÜESTIONS A OBSERVAR

n La pel·lícula Jacob, Mimi i els gossos del barri posa 
l’accent en tenir en compte el punt de vista i les 
necessitats dels infants en el disseny de la ciutat.

n L’aventura que protagonitzen en Jacob i la Mimi és 
empoderadora, en oposar-se a la destrucció d’un 
parc d’arbres centenaris i evitar que hi construeixin 
gratacels.

n El film evidencia la importància de l’espai públic com 
a lloc de socialització i de convivència per als nens i 
les nenes, on posen en pràctica els seus drets i valors.

n L’ofici d’arquitecte i el planejament urbanístic són 
representats a la pel·lícula com una eina que també 
està al servei dels infants.

n Jacob, Mimi i els gossos del barri fa reflexionar sobre 
la ciutat verda i la preservació dels barris antics, sense 
permetre que sucumbeixin a la pressió immobiliària.
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DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA
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 una ciutat amb espais naturals que 
garanteixin el joc i la convivència, de manera harmoniosa  
i sana.

3. Dret dels infants a participar en l’elaboració del projecte  
de barri i de ciutat.

Dates d’exhibició: 
diumenges 6 i 20  
de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona

Barcelona
dona molt de joc

// Cicle de Cinema 
dels Drets dels Infants
2022-2023

https://vimeo.com/ondemand/jacobmimicat


ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM 
JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI

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.

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 (...).
2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els 
mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de 
tots i la qualitat de vida dels seus habitants.
Article XVIII. Dret al medi ambient
4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació 
específicament orientada envers el respecte de la natura, 
en particular per als infants.
Article XIX. Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible
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.
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
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:
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.

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 el dret a una ciutat amable i amigable des 
del punt de vista dels nens i les nenes, dels nois i 
les noies de la ciutat. Sota el títol Barcelona dona 
molt de joc, oferim una programació adreçada a 
reflexionar sobre quines necessitats té la infància 
i l’adolescència per gaudir de l’espai públic de 
Barcelona.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA

Us fem diverses propostes:

1. Fer un llistat dels aspectes claus que fan que, tant el vostre 
barri com la ciutat de Barcelona, s’adaptin a les necessitats 
dels nens i les nenes de la vostra edat.

2. Dibuixar espais i serveis que us agradaria tenir al vostre 
barri, i que hi hauria d’haver a la ciutat de Barcelona, des 
del vostre punt de vista. Comentar-los amb mares i pares.

3. Reflexionar en família per què s’arriben a construir tants 
edificis d’habitatges a moltes grans ciutats. Considerar les 
implicacions, per a la vida quotidiana dels infants, que  
les zones urbanes acabin estant atapeïdes de gratacels.

4. Parlar a casa de la importància que tenen els espais verds 
i naturals en qualsevol ciutat, sobretot per a què els nens i 
les nenes pugueu gaudir d’una vida més sana i agradable. 

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.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.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
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

