
Sinopsi 
En Jacob és un nen de 7 anys que viu a la ciutat. Un dia el seu 

pare ha de marxar per negocis durant uns dies i haurà de 
passar una setmana amb el seu oncle i la seva cosina Mimi, 
amb la que viurà una gran aventura juntament amb una 
colla de gossos de carrer.

Una pel·lícula que planteja el problema de la gentrificació 
pels més petits i que ens mostra la força de la unió entre 

diferents per poder defensar causes comunes.

    Jacob, Mimi 
i els gossos del barri 
Edmunds Jansons (Letònia, 2019)

A partir de 6 anys / Durada: 70’

EL DIRECTOR
Edmunds Jansons, pro-
cedent de Letònia, és 
director, il·lustrador i 
cofundador de l’estudi 
cinematogràfic Atom Art. 
La seva filmografia acumula nombrosos premis al 
millor treball d’animació en festivals de cinema de 
Chicago, Sofia, Berlín i Londres. Alguns d’aquests 
treballs són Little Bird’s Diary (2007), How Shammies 
Bathed (2010), How Shammies Guessed (2012) i 
Choir Tour (2012). 

La pel·lícula que vas a veure està basada en 
el llibre Dog Town (2018) de Luïze Pastore, 
escriptora letona de contes infantils. Els 
dibuixos a Jacob, Mimi i els gossos del barri 
són obra d’Elïna Braslina, il· lustradora letona 
de contes per a nens i nenes. 



Altres sessions del Petit Cineclub:
Zibila i el poder de les ratlles i Solan & Eri, missió a la Lluna

Test del Petit Cineclub
· Perquè el pare del Jacob el porta a Maskachka?

· A quin tracte arriba la colla de gossos amb la Mimi? A on estava la gossa 
floqueta?

· Quines millores instal·len en Jacob, la Mimi i en Boss en el nou mapa de 
Maskachka? Coneixes algun barri o parc de Barcelona on t’agradaria que es 
fes el mateix? Quin? Per què?

· Com aconsegueixen el Jacob, la Mimi i els gossos del barri que s’aturin les 
obres del gratacel?

· T’has sentit identificat o identificada amb algun personatge de la pel·lícula? 
Quin i per què?

Les problemàtiques de 
l’urbanisme: la gentrificació
La gentrificació és un problema social que consisteix a 
remodelar barris pobres per a convertir-los en zones de 
classe mitjana-alta. Això fa que la gent del barri de tota la 
vida hagi d’abandonar casa seva, ja que no pot pagar-ne 
el nou valor. Hi ha algun espai al vostre barri que hagi 
patit una transformació semblant a la que es veu al 
film?  Què us sembla?

La ciutat i el medi ambient
En Jacob arriba a la vella Maskachka amb la idea que els gratacels són 
el futur. Mica en mica canvia de parer i aprèn que hi ha maneres més 
respectuoses i beneficioses de millorar l’arquitectura d’un barri. Creus 
que a la teva ciutat hi ha prou espais verds? Quins llocs creieu que 
poden millorar?

El poder de l’activisme col·lectiu
En Jacob i la Mimi volen aturar el projecte d’obres 
a Maskachka  amb l’ajut d’una colla de gossos de 
carrer. La pel·lícula ens parla de com és possible 
vèncer injustícies si es lluita conjuntament deixant 
de banda les diferències i unint-se per defensar una 
causa comuna. Coneixeu espais on s’hagi volgut 
construir i que els veïns ho hagin impedit? O 
sabeu d’alguna iniciativa social a la vostra ciutat 
que lluiti per canviar les coses? 


