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5a edició de 

cinema infantil en valors

Direcció: Matthias Bruhn, Ralf Kukula
País: Alemanya-Bèlgica-Luxemburg-República Txeca

Any: 2019
Duració: 90 minuts

Sinopsi: Alemanya de l’Est, 1989. El mur 
que divideix el país en dues meitats és a 

punt de caure. La Fritzi i l’Sputnik inicien una 
aventura que els portarà a descobrir i a 

entendre què està passant al seu país. Una 
pel·lícula que retrata la caiguda del mur des 

de la perspectiva d’una nena.

 Direcció: Anaïs Sorrenino, Arnaud Demuynck, Madina 
Ishkakova, Remi Durin i Nicolas Liguori

País: França, Bèlgica i Suïssa
Any: 2017

Duració: 62 minuts

Sinopsi: Cinc aventures al voltant de la 
llibertat, amb músiques originals i heroïnes 

sorprenents: la nena que vol jugar a 
cavallers a Randes i dragó, l’amistat entre 
una princesa i una dragona a La caça del 
dragó, les boniques estrelles a La nena i la 
nit, les ganes de ser lliure a La unicorn i la 

lluita per l’alliberament de la tirania a 
El vent entre les canyes. 

El vent entre 
les canyes 

Direcció: Rémi Chayé
País: França i Dinamarca

Any: 2015
Duració: 81 minuts

Sinopsi: Sant Petersburg, 1882. Sasha, 
una joveneta de l’aristocràcia russa, ha 

estat sempre fascinada per la vida aven-
turera del seu avi, Olukin. Explorador 

famós, va fer construir un vaixell, i no ha 
tornat de la seva darrera expedició. Sasha 
decideix partir cap al Gran Nord seguint 

la pista del seu avi.

Al sostre 
del món

TERCERA SESSIÓ
15/11/2020

SEGONA SESSIÓ
08/11/2020

PRIMERA SESSIÓ
25/10/2020

Cultura de Pau.  Impuls a les actuacions 
en pro de la no-violència 

i a favor de la Pau

Lluita contra la repressió, llibertat 
d’expressió. Perspectiva de gènere. 

Equitat entre homes i dones

Perspectiva de gènere. Equitat 
entre homes i dones

IGUALTAT 
DE GÈNERE

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

IGUALTAT 
DE GÈNERE

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

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

Estrena 
  a Catalunya

Fritzi, un conte 
revolucionari 

*FEM DE LA CULTURA UN ESPAI SEGUR. NORMATIVA COVID: 
Entrada esglaonada a partir de les 11 h; ús obligatori de mascareta al llarg de la projecció; reserva online d'entrades; respectar la distància física de 2 metres entre persones; 

seguir les indicacions del personal tècnic en tot moment; no és permet l'accés de menjar i beure en el recinte i; si noteu algun dels símptomes de la COVID-19, per seguretat, quedeu-vos a casa. 
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Proposta de material 
educatiu de suport per a 
treballar la peli en família!!

Inici de la projecció
a les 11:30 h

Auditori 2, LA LLOTJA 
Av. de Tortosa, 6. Lleida 

NORMATIVA COVID:*


