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Créixer jugant
5, 12, 19 i 26 de novembre, 11 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

L’objectiu del Cicle de Cinema i 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 que promou el Departament de Promoció de la
Infància de l’Àrea de Drets Socials en col•laboració amb
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Si en una
primera etapa s’adreçava només als centres educatius,
des del 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: 10.15 h
Reserves a: info@cinemadretsinfants.org
www.cinemadretsinfants.cat
Per a més informació us podeu adreçar a:
TELEDUCA. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ
Tel.: 93 450 98 26
info@cinemadretsinfants.org
teleduca@teleduca.org
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia
Telèfon 010 (24h)
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// EL MEU VEÍ TOTORO
5 i 19 de novembre, 11 h
Sessió recomanada a partir de 5 anys
Hayao Miyazaki
Japó, 1988
86 minuts · Versió en català
Les germanes Satsuki i Mei es traslladen a viure al camp amb
el seu pare, mentre la seva mare es recupera d’una malaltia
a l’hospital d’una ciutat propera. Les nenes viuen amb jovialitat
la descoberta de l’entorn i gaudeixen de jugar aquí i allà.
Estan en contacte permanent amb la natura. Endinsant-se
al bosc, es fan amigues del gegant Totoro. Un dia la petita
Mei es perd i la seva germana gran demana l’ajut d’en Totoro
per aconseguir trobar-la.

• El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.
• El dret dels infants a viure les seves il•lusions i a
desenvolupar-les en el seu temps de lleure.

// EL ZOO D’EN PITUS
12 i 26 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 8 anys
Mireia Ros
Catalunya, 2000
90 minuts · Versió original
Amb la col·laboració de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA
Al barri de la Barceloneta, una colla de nois i noies 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 que està greument malalt.
La iniciativa topa amb l’oposició de la colla rival i interfereix
en els plans especulatius d’un promotor corrupte.
• El dret dels infants al lleure, al joc i a la participació
en activitats culturals i artístiques.
• El dret dels infants a viure les seves il•lusions
i a desenvolupar-les en el seu temps de lleure.

