
 // TERRAFERMA
15, 16 i 17 de novembre, 9.30 h

Drama social
Emanuele Crialese
Itàlia i França, 2011
88 minuts · Versió castellana

En una petita illa de pescadors propera a Sicília, hi viu el jove Filippo amb 
el seu avi i la seva mare vídua. Un dia que en Filippo i el seu avi surten a 
pescar es troben amb una pastera plena de persones que intenten arribar 
a Europa. Estan a punt de naufragar. L’avi en socorre un grupet malgrat que 
la legislació europea ho prohibeix.

• El dret de tota persona a cercar asil en d’altres països, en cas de 
 persecució o de perill per a la supervivència en el seu lloc d’origen.

// LA BONA MENTIDA
17 i 18 de novembre, 9.30 h i 10 h

Drama sociopolític
Philippe Falardeau · EUA, 2014
110 minuts · Versió catalana

Quatre nois i una noia sudanesos obtenen asil polític als Estats Units després 
de passar tretze anys en un camp de persones refugiades a Kenya. 
L’assessora d’una agència de treball s’encarregarà de trobar-los una feina 
que els permeti desenvolupar-se en el nou món. A poc a poc, la inocència i la 
noblesa dels joves faran que la noia prengui consciència de les dificultats per
les quals han passat.

• El dret de tota persona a cercar asil en d’altres països en cas de 
 persecució o de perill per a la supervivència en el seu lloc d’origen.
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// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2016-2017 
Barcelona, 
ciutat acollidora
Del 3 al 18 de novembre, 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

A banda de les sessions adreçades als centres educatius, 
el Cicle de Cinema i Drets dels Infants també ofereix sessions
gratuïtes per a totes les famílies.

CINEMA EN FAMÍLIA 

CINEMA 
EN FAMÍLIA

// LA ISLA DE GIOVANNI
Diumenges 13 i 27 de novembre, 11 h

Mizuho Nishikubo
Japó, 2014 · 101 minuts
Versió castellana
Pel·lícula recomanada a partir de 7 anys

• Dret de les persones i els pobles a no ser 
 desplaçats ni expulsats del seu lloc d’origen 
 o residència.

• Els estats han de facilitar que els infants
 refugiats puguin reunir-se amb el pare 
 i/o mare. 

// RELATS D’INFANTS EN 
SITUACIÓ DE REFUGI 
Diumenges 6 i 20 de novembre, 11 h

Animació, curtmetratge, documental
Diverses autories · 75 minuts
Regne Unit, Austràlia, Espanya i Síria, 2012-2015
Amb una persona refugiada com a convidada
Sessió recomanada a partir de 9 anys

• El dret dels infants desplaçats a ser acollits en 
 altres països, on els estats receptors els 
 garanteixin desenvolupar la seva vida amb 
 normalitat.

- Si no és possible, el dret de l’infant a poder ser 
 acollit en un camp de refugi temporal, on se
 li garanteixin les necessitats bàsiques de 
 subsistència.

Consulteu les novetats:

barcelona.cat/infancia

cinemadretsinfants.org



// LA ISLA DE GIOVANNI
9, 10 i 15 de novembre, 10 h

Llargmetratge animat · Mizuho Nishikubo · Japó, 2014
101 minuts · Versió castellana

 

Acabada la Segona Guerra Mundial, una petita illa japonesa és ocupada per 
l’exèrcit soviètic. Dos germans d'11 i 8 anys veuen com el seu pare organitza 
la resistència mentre es fan amics d’una nena russa. El pare és detingut i 
enviat a un camp de presoners. Després tots els habitants de l’illa són 
deportats a un camp de persones refugiades. Els dos germans s’escapen per 
anar a veure el seu pare.

• Dret de les persones i els pobles a no ser desplaçats ni expulsats del seu 
 lloc d’origen o residència.

• Els estats han de facilitar que els infants refugiats puguin reunir-se 
 amb el seu pare i/o la seva mare. 

 // A LA RECERCA DE 
LA VALL ENCANTADA
3 i 4 de novembre, 10 h

Llargmetratge animat 
Don Bluth · EUA, 1988
69 minuts · Versió catalana

El petit dinosaure Piecito i la seva família han de fugir quan un gran 
terratrèmol destrueix l’illa on vivien. En la fugida, mor la seva mare i queda 
separat de l’avi i l’àvia. Es veu obligat a continuar sol cap a la Vall Encantada,
rica en vegetació i vida, de la qual la seva mare li havia parlat. El camí està 
ple de perills que anirà superant amb l’ajuda de nous companys de viatge. 

• El dret de tota persona a cercar asil en d’altres països en cas de 
 persecució o de perill per a la supervivència en el seu lloc d’origen.

// FIEVEL I EL NOU MÓN 
7, 8 i 14 de novembre, 10 h

Llargmetratge animat
Don Bluth · EUA, 1986
77 minuts · Versió catalana

• El dret de tota persona a cercar asil en d’altres països en cas de 
 persecució o de perill per a la supervivència en el seu lloc d’origen.

• Els estats han de facilitar que els infants refugiats puguin reunir-se 
 amb el seu pare i/o la seva mare.

Després de sofrir l'atac dels Grans Gats i veure com cremen casa seva, 
la família del ratolí Fievel es veu forçada a abandonar Rússia i marxar 
als Estats Units, amb l’esperança de refer la vida en pau. Durant la travessia, 
el petit Fievel cau al mar. Tot i això aconsegueix arribar a Nova York, on 
patirà un seguit d’aventures mentre busca retrobar-se amb la seva família. 

Les reserves es gestionaran
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
barcelona.cat/educacio/pae

Dates d’incripció: de l’1 de setembre al 14 d’octubre.

Inscripció màxima: 275 - 210 alumnes per sessió (segons l'aforament)

Més informació a:
www.cinemadretsinfants.org
info@cinemadretsinfants.org
 facebook.com/cinemadretsinfants  
 @CCDretsInfants

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2016-2017 
Barcelona, 
ciutat acollidora
Del 3 al 18 de novembre, 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació Infantil

Cicle inicial

// RELATS D’INFANTS EN SITUACIÓ DE REFUGI 
11, 14 i 16 de novembre, 10 h
Animació, curtmetratge, documental
Diverses autories · Regne Unit, Austràlia, 
Espanya i Síria. Entre 2012 i 2015 · 75 minuts
Amb una persona refugiada com a convidada

• El dret dels infants desplaçats a ser acollits en altres països, on els estats
 receptors els garanteixin desenvolupar la seva vida amb normalitat.

• Si no és possible, el dret de l’infant a ser acollit en un camp de refugi
 temporal, on se li garanteixin les necessitats bàsiques de subsistència.

Diferents relats basats en històries reals ens introdueixen en el drama dels 
infants refugiats. La Fatma, de 12 anys, escriu a la filla petita del president 
Obama per explicar-li com viuen en una wilaya sahrauí al desert d’Algèria. 
En Navid i la Julianne relaten la fugida des de l'Iran i Zimbàbue fins a 
Londres. La història de l’Alí fa reflexionar sobre les pèrdues de la infància 
en un camp de persones refugiades.


