Qüestions a observar
És clau el conflicte entre tradició i novetat que
exposa la relació entre el pare i la filla gran.
Resulta interessant la inquietud d’ella per conèixer
i fer coses noves, la seva gosadia.
Convé observar el caràcter repressiu i frustrant de
les normes basades en la por a allò nou, que a més
coarten l’expressió dels sentiments.
La moral negativa dels contes que explica el pare
es basen en el temor sistemàtic a tot allò que surt
de la rutina coneguda.
La necessitat d’expressar els sentiments i els
afectes dins de les famílies actua com a catarsi, i
un dels motors que fa avançar el film és l’expressió
i defensa de l’opinió pròpia per part de la filla.
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Sinopsi
La família Crood està feta a l’antiga. El cap de
família no concep cap canvi en la rutina vital i la
seva màxima es resumeix en un “No s’ha de fer mai
res de nou, res de diferent”. Però haurà d’oblidar
aquest principi quan l’anunci de grans canvis
geològics els obliga a emigrar per sobreviure.
Serà precisament la seva filla gran, aconsellada per
un jove nòmada ple d’idees noves i coneixement,
qui haurà de fer front a les resistències del pare a
emprendre el llarg viatge, i convèncer-lo de la
necessitat i el benefici dels canvis.

Drets i valors que tracta la pel·lícula:
• el dret de la infància al seu ple
desenvolupament com a persones
• el dret de les nenes a què les seves
opinions siguin respectades
• el dret a la demostració dels afectes
• el deure de les persones adultes a la
protecció dels infants.
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Cicle de Cinema i Drets dels Infants
És una iniciativa de la Regidoria de Dona i Drets Civils
de l’Ajuntament de Barcelona que, amb la
col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, promou el coneixement dels drets humans,
especialment els que fan referència als infants, entre
els propis infants, les seves famílies i la comunitat
educativa.
Des de l’any 2000, cada edició incideix en un aspecte
concret dels drets humans i de la infància. Aquest cop
abordem els drets i deures, tant individuals com
col·lectius, des d’una clara perspectiva de gènere.
L’objectiu clau és donar visibilitat i reforçar el paper
fonamental que juguen les nenes, les noies i les
dones en la lluita, la defensa i la promoció dels
drets en general i els de la infància en particular.
Partim del principi que sense la contribució de la dona,
decisiva i constructiva en la societat, no pot haver-hi
ni equitat, ni avenços socials, ni un desenvolupament
humà i sostenible.
Alguns drets als quals fa referència la pel·lícula
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 6. L'infant, per al desenvolupament ple i
harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i
comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de
créixer a l'emparança i sota la responsabilitat dels seus
pares i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de
seguretat moral i material.
Convenció sobre els drets dels infants
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 el afers que
l’afectin. Les opinions de l’infant han de ser tingudes
en compte segons la seva edat i maduresa.
Article 18. 1. Els Estats membres han d'esmerçar els
seus millors esforços a assegurar el reconeixement del
principi que el pare i la mare tenen responsabilitats
comunes en l’educació i desenvolupament de l’infant.
Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de
Discriminació contra la Dona
Article 16. 1. Els Estats Parts adoptaran totes les
mesures adequades per eliminar la discriminació
contra la dona en tots els assumptes relacionats amb
el matrimoni i les relacions familiars (...).

Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de
Barcelona
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:
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc de
responsabilitat i protecció.
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se.
Article 36. Llibertat i dignitat
1. Totes les persones tenen el deure de no menyscabar
amb el seu comportament els drets de les altres
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva
llibertat d'acció.
Vegeu el marc legal que recull els drets humans i de la
infància a: www.bcn.cat/dretscivils
Activitats per fer en família

Us fem algunes propostes:
1. Identificar situacions en què es produeixin punts
de vista divergents i aparentment irreconciliables
entre les persones adultes i els infants, en el marc
familiar o l’entorn social, per trobar formes de
resoldre-ho.
2. Buscar qüestions que hagin sortit reflectides en
el film als documents sobre els drets dels infants
que hi ha al web www.bcn.cat/dretscivils (a
l’apartat Documentació) i comentar-les a casa.
3. Aportar situacions similars i actuals a les que viu
la família Croods: feu-ne fotos o vídeos, i feu-nosels arribar a: info@cinemadretsinfants.org i els
penjarem al Bloc (www.cinemadretsinfants.org).
4. Pensar en la pel·lícula i el treatre-acció de
després de la projecció, i enregistrar-vos al mapa
del
Bloc:
www.cinemadretsinfants.org,
compartint les vostres aportacions (comentaris,
enllaços web i a fotografies, dibuixos, vídeos).
Us convidem a fer comentaris i participar al Bloc.
Trobareu més informació a:
www.bcn.cat/dretscivils
www.cinemadretsinfants.org
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