
2a edició
CINEMA INFANTIL

EN VALORS22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2017  
d’11.30 a 13h matí  /   Teatre Escorxador - Lleida

XICActivitat 

gratuïta

Cal recollir prèviament la invitació* 
Teatre Escorxador - Av. Lluís Companys s/n - LLEIDA



XIC

Entrada gratuïta amb invitació*  
Cal recollir la invitació a la taquilla del Teatre Municipal l’Escorxador
de dilluns a divendres (no festius) de 17h a 20h,
dimarts i dijous de10,30 a 12,30h.
També el mateix dia de la projecció de 10:15h a 11:15h

 XIC
Diumenges 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2017

29 octubre - 11.15h 
LA VIDA DE 
CALABACÍN (66’)
Direcció: Claude Barras
Calabacín és un nen valent que després de 
perdre la seva mare ha d'ingressar en una 
llar d'acollida, on hi ha altres nens orfes de 
la seva edat. En un primer moment s'esforça 
per trobar el seu lloc en aquest medi nou i 
hostil. No obstant això, amb l'ajuda dels 
seus nous amics, aprèn a confiar, rep 
l’afecte que necessita i troba el veritable 
amor i una nova família.

5 novembre - 11.15h
PONYO EN EL 
ACANTILADO (100’)
Direcció: Hayao Miyazaki
Sosuke, un noi de 5 anys, i la seva relació amb 
una princesa peix que anhela convertir-se en 
un ésser humà. 
Màgica versió del conte de “La Sireneta”, amb 
una gran presència de la natura i de valors 
com la solidaritat, l’amistat i la responsabili-
tat. 

22 octubre - 11.15h
KIRIKÚ Y LAS BESTIAS 
SALVAJES (75’)
Direcció: Michel Ocelot 
L'avi, des del seu tron de la gruta blava, 
ens explica com Kirikú es converteix en 
jardiner, detectiu, terrissaire, comerciant, 
viatger i metge, i com el més petit i valent 
dels herois haurà de buscar dins seu per 
trobar el valor, l'astúcia i la generositat 
necessaris per triomfar sobre el mal.
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la presentació de les pel·lícules anirà a càrrec de Mags del Món

Teatre Municipal de l’Escorxador. Carrer de Lluís Companys s/n. Lleida
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