// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

2022-2023

Barcelona,
dona molt de joc
6, 13, 20 i 27 de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

L’objectiu del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants és
potenciar la reflexió sobre els drets i els 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.

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(fins a omplir l’aforament de la sala)

Obertura de la taquilla: 10 h
Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia

Per a més informació i reserves:
info@cinemadretsinfants.org · www.cinemadretsinfants.cat
Tel.: 93 450 98 26
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants
barcelona.cat/infancia
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// JACOB, MIMI I ELS GOSSOS
DEL BARRI
6 i 20 de novembre, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys
Edmunds Jansons · Letònia i Polònia, 2019
70 minuts · Versió en català
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!
• Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les
condicions socials i ambientals per viure-hi dignament.
• Dret dels infants a una ciutat amb espais naturals que
garanteixin el joc i la convivència, de manera harmoniosa
i sana.

// EL ZOO D’EN PITUS
13 i 27 de novembre, a les 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 8 anys
Mireia Ros · Espanya, 2000
90 minuts · Versió original
Al barri del Raval, una colla d’infants decideix construir un
zoo en una nau abandonada on solen quedar, jugar i
passar el temps de lleure. La idea és recaptar fons per
pagar l’operació d’en Pitus, greument malalt. La iniciativa
topa amb l’oposició de la colla rival i interfereix en els
plans especulatius d’un promotor corrupte.
• Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona
les condicions socials i ambientals per viure-hi dignament.
• Dret dels infants a participar en l’elaboració del projecte
de ciutat.
• Dret dels infants a desenvolupar iniciatives pròpies
i participatives en el seu entorn.

