
Entrada gratuïta amb reserva d'entrades a: 
cooperacio.paeria.cat/cinemon-xic

5 novembre - 17.30h
Àgata, la meva veïna 
detectiva (77’) 
Dir: C. Bengtsson
2017 - França

7a edició
CINEMA INFANTIL

en VALORS

27 novembre - 11.30h 
La meva mare és un 
goril·la (75’) 
Dir: L. Hambäck
2021-Suècia, Noruega, Dinamarca

12 novembre - 17.30h
Bon dia, món!
(61’)
Dir: À. Colls
2019 - França

Una aventura detectivesca on 
la protagonista, l’Àgata Christi-
ne, aprendrà a veure més enllà 
de les primeres impressions i a 
valorar la importància de 
l'amistat.

En un entorn natural d’aigua i de 
boscos, deu animalons de dife-
rents espècies neixen, creixen, 
s’observen i s’empaiten. Els 
nostres aventurers admiren la 
bellesa d’aquest món i se senten 
afortunats de ser-hi. Bon dia, 
món! és un passeig per la natura-
lesa que ens acompanya i on 
coneixem i aprenem a respectar 
els éssers vius que hi habiten.  

La Dúnia és una nena que viu a 
Alep, obligada a deixar el seu 
país per culpa de la guerra. 
Quatre curtmetratges protago-
nitzats per nens i nenes lluitado-
res, imaginatives i esperançado-
res que representen la unió de 
cultures i la necessitat d'acollir i 
respectar l'altra persona.

La Jonna ha viscut a l’orfenat 
tota la seva vida. Un dia ve una 
goril·la que l’adopta. La Jonna 
triga un temps a acostumar-se 
a la seva nova mare, però quan 
tot comença a funcionar, les 
autoritats locals amenacen la 
seva existència.
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Dia Internacional dels 
Drets de la Infància

Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona

Screenbox

Estrena 

a Lleida!

20 novembre - 11.30h 
Dúnia i altres contes 
del món  (58’)  
Dir: M. Zarif, A. Kadi-M. Engelman, E. 
Peled-N. Arbel-M.Vitanov, V.Trajanova 
2016-2020 - Canadà, Israel, 
Bulgària i Alemanya
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Tallers familiars a càrrec 
d’entitats solidàries de 
la ciutat de Lleida 

NOVEMBRE de 2022

Dissabtes 5 i 12  
17.30h vespre  

Diumenges 20 i 27 
11.30h matí 

Projeccions a 
Screenbox Lleida (C/ Pi i Margall, 26) 
i l’Auditori 2 de La Llotja (Av. Tortosa, 6)

17.00 Taller Ens posem 
les Ulleres Violetes 

17.00 Taller Replanta 
un arbre 

12.30 Taller Contes del Món amb 
el Club de Lectura Afrolleidatà 

12.45 Taller Vides diverses


