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A Barcelona convivim
en la diversitat
11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre, 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 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 de
2009 el projecte s'ha obert 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:
Tel.: 93 450 98 26
info@cinemadretsinfants.org
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia
Telèfon: 010 (24h)
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// EL BOSC DE HAQUIVAQUI
11 i 25 de novembre, a les 11 h
Pel•lícula recomanada a partir de 4 anys
Rasmus A. Sivertsen
Noruega i Països Baixos, 2016
72 minuts · Versió en català
Per evitar que els animals grans es mengin els petits,
el ratolí Morten proposa redactar una nova llei segons
la qual tots els habitants del bosc de Haquivaqui seran
amics i ningú tindrà dret a menjar-se ningú. La guineu
Marvin ho accepta a desgrat, perquè ella continua
tenint gana...
• El dret dels infants a la protecció contra qualsevol pràctica
de discriminació, en especial les que posin en perill la
seva integritat.
• El dret dels infants a participar en qualsevol procediment
administratiu i legislatiu que els afecti.

// JACOB EL LLOP
18 de novembre i 2 de desembre, a les 11 h
Pel•lícula recomanada a partir de 7 anys
Joram Lürsen
Països Baixos, 2011
91 minuts · Versió en català
La nit que compleix 7 anys, en Jacob es transforma
en llop. Tot i que l'endemà torna a ser el nen de sempre,
l'experiència l'inquieta i pensa que l'ha de mantenir
en secret per por a ser rebutjat. Tan sols el seu germà
gran coneix el secret del fenomen, que es repeteix
cada nit de lluna plena.
• El dret dels infants a no ser discriminats per motiu
de naixença, origen, ètnia o qualsevol altra condició.

