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

6a edició
CINEMA INFANTIL en VALORS

Tardor 2021

Diumenges 10 i 17 d’octubre - 11.00h matí  
Dissabtes 20 i 27 de novembre -17.30h vespre 
  
Projeccions a La Llotja, Auditori 2
Av. de Tortosa, 6. Lleida



Entrada gratuïta.
Per a més informació i reserva d’entrades (màxim 6 entrades 
per reserva):  cooperacio.paeria.cat/cinemon-xic

20 novembre - 17.30h 
ZOG, dracs i heroïnes   
(60’)
Dir: Sean Mullen                                     
2018 - Regne Unit

10 octubre - 11.00h
L’univers en miniatura 
de NO-NO (52’) 
Dir: Wassim Boutaleb Joutei, 
Mathieu Auvray
2017-2019 - França

6a edició
CINEMA EDUCATIU

en VALORS
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27 novembre - 17.30h 
La revolta dels contes 
(58’) 
Dir: Revolting Rhymes, Jakob 
Schuh & Jan Lachauer
2016 -  Regne Unit

17 octubre - 11.00h
La vida d’en Carbassó
(64’)
Dir: Claude Barras
2016 - Suïssa-França

Diumenges 10 i 17 d’octubre i dissabtes 20 i 27 de novembre de 2021
Projeccions a la Llotja, Auditori 2  (Av. de Tortosa, 6. Lleida)

L’ornitorrinc No-No i els seus 
amics i amigues viuen a Les 
Basses del Bosc, una vida 
tranquil·la i pacífica... fins que 
passa alguna cosa! Pel·lícula en 
dos episodis: “No-No de viatge al 
món en miniatura”, la màquina 
d’encongir porta el protagonista a 
prendre la mida d’una formiga i a 
veure el món des dels seus ulls i  
“No-No i les peripècies 
aquàtiques” on les aigües inunden 
tot el poble i la colla ha d’embar-
car-se en un vaixell per sortir-se’n.

Després de la sobtada mort de la 
seva mare, Courgette es fa amic 
d’un simpàtic policia, Raymond, 
que l’acompanya a la seva nova 
llar d’acollida amb altres orfes de 
la seva edat.
Courgette, al principi, lluita per tal 
d’adaptar-se a aquest canvi 
estrany i hostil. Amb l’ajuda de 
Raymond i dels seus nous amics, 
Courgette aprendrà a estimar i a 
confiar en els altres.
 

 

El Zog és un drac que va a 
escola i no se’n surt massa bé. 
Va superant els obstacles 
gràcies a l’amistat d’una 
princesa que l’ajuda i li fa 
entendre que no han de ser el 
que el món espera d’ells. 
Aquest curt es troba acompan-
yat de 4 històries més sobre la 
llibertat d’escollir i la necessitat 
de cuidar allò que estimem. 
(Zoo Story 4’, la Reina Culet 
11’, Matilda 7’ i Un petit pas 8’).

La Revolta dels Contes és una 
adaptació del best-seller de 
Roald Dahl, Revolting Rhymes. 
Recupera personatges i relats 
clàssics coneguts per tothom 
per donar-los la volta i 
introduir-hi girs enginyosos i 
rabiosament actuals. 
Reinventant els contes de fades 
amb humor i intel·ligència. Una 
revisió moderna i políticament 
incorrecta dels clàssics, per 
infants desperts i intel·ligents.

3 anys

7 anys

3 anys

7 anys


