
cinema infantil 
en valors

4a 
edició

bTallers familiars 
a càrrec d’entitats 

solidàries de la ciutat 
de Lleida

11h del MATÍ 
Teatre Principal 

de Lleida

 

de novembre
1 i 15

de desembre
de 2019

17 i 24

Cal recollir prèviament l’entrada a JCA 
Cinemes Lleida-Rambla, JCA Cinemes 

Lleida-Alpicat i Teatre Principal de Lleida.
De dilluns a divendres (no festius) de 16h a 22.30h.

També el mateix dia de la projecció abans de les 11.00h 

DONATIU PER A PROJECTES 
DE COOPERACIÓ: 1€



j4a edició cinema infantil en valors

ZARAFA (78’)
Dir: Rémi Bezancon, 
J.Cristophe Lie                                      
2012 - França

Jacob, Mimi i els 
Gossos del Barri (70’) 
Dir: Edmunds Jansons                    
2019 - PolòniaDL
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EL BOSC DE 
HAQUIVAQUI (85’) 
Dir: Rasmus A. Sivertsen, 
2017 - Noruega

EL PA DE 
LA GUERRA (93’)
Dir: Nora Twomey, 
2017 - Irlanda

Diumenges 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre de 2019
Projeccions al Teatre Principal de Lleida (sala 1). Plaça Paeria, 7. Lleida 

El pare d’en Jacob ha de 
marxar per negocis i el noi 
haurà de passar una setmana 
amb la seva cosina Mimi i el 
seu oncle al barri antic de 
Riga, Maskachka. Al barri, un 
home de negocis comença a 
edificar nous gratacels. En 
Jacob i la Mimi decideixen 
aturar el projecte amb l’ajut 
d’una colla de gossos de 
carrer molt especials.

Parvana és una noia d'11 
anys que viu a la capital de 
l'Afganistan, Kabul, durant 
el període de domini talibà. 
Una sèrie d’esdeveniments 
fan que Parvana decideixi 
transformar-se en un noi 
per poder treballar.

Maki és un nen de 10 anys 
que ha establert amistat 
amb Zarafa, una jirafa òrfena. 
Zarafa ha estat oferta pel 
Pachá d’Egipte al rei de França 
Carlos X. Maki només té una 
idea al cap: portar a Zarafa 
de tornada a l’Àfrica. 

Haquivaqui és un bosc fantàs- 
tic, però els animals petits 
han de vigilar que els grossos 
no se’ls mengin. El ratolí 
Morten fa unes normes de 
convivència que prohibeixen 
menjar animals; però la guineu 
Marvin sempre té gana.
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lPel·lícula emmarcada dins del 
DIA INTERNACIONAL per a l'eliminació 

de la violència contra les dones. 
25/11/2019

17 nov. i 1 des. 
inici a les11 h 

Fabricació 
de blocs de terra
Activitat adreçada a infants, per a 

descobrir la realitat i manera de viure 
a Burkina Faso, fomentant la 

cooperació i solidaritat.

a càrrec de:
FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA

24 nov. i 15 des. 
inici a les 11h

Els seus 
problemes, són els 
teus problemes?

Activitat adreçada a infants per tal 
de descobrir aspectes de la vida de 

les persones refugiades.

a càrrec de:
LLEIDA PELS REFFUGIATS

tallers

tallers
IGUALTAT 
DE GÈNERE

CIUTATS  I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

VIDA 
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

SOSTENIBLE
DE DESENVOLUPAMENTBJECTIUS


