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Mitjançant:

Amb el suport: Una iniciativa de:

Recomanada a partir de 3 anys

Mitjançant:

18/02/2018 a les 17h
Petzi i la mar salada (Rasmus Klump)
Michael Bohnenstingl, Johannes Weiland i Paul 
Cichon, Alemanya i Regne Unit, 2017.
A partir de 3 anys.

L’osset Petzi i els seus amics, el pingüí Pingo i 
el pelicà Riki, es passen el dia junts i s’estimen 
molt. Un dia es troben amb la Mary, un vaixell 
que sembla atrotinat però que amb una mica 
d’esforç pot tornar a navegar! Junts, decideixen 
embarcar-se en una aventura que els portarà a 
conèixer món i a viure tota mena d’experièn-
cies. L’amistat, la sorpresa i la descoberta són 
el fil conductor de les trames dels sis episodis 
que conformen la pel·lícula.

15/04/2018 a les 17h 
L’hivern i la primavera al regne 
d’Escampeta (L’hiver de Léon et 
Le printemps de Mélie)
Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre, França, 
2008, 52 minuts. A partir de 4 anys.

Dos primers capítols de la tetralogia france-
sa Les quatre saisons de Léon, produida pel 
prestigiós estudi Folimage. L’hivern s’abat so-
bre el regne i l’Ogre de les muntanyes s’em-
porta la bella princesa Mèlia Pa de Pessic. 
Gràcies a en Lleó i els seus amics, tornaran 
tots a casa sans i estalvis. Però, a la primav-
era, algú enverina l’aigua de la ciutat i hau-
ran de descobrir qui ha inflat les panxes dels 
veïns abans de poder celebrar el Carnaval.

 

18/03/2018 a les 17h 
Neu i els arbres màgics 
(Neige et les arbres magiques)
Programa format per 4 curtmetrages, 51min, 
A partir de 4 anys.

Unides per una temàtica al voltant de la nat-
ura i els arbres, i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, el quartet 
d’històries Neu i Els arbres màgics ens fa som-
riure amb la seva tendresa i ens fa pensar quan 
les coses o les persones canvien de papers. Els 
seus mons, poblats per bestioles, natura i per-
sonatges entranyables, constitueixen quatre 
contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el 
respecte i l’alegria de viure amb la natura.

20/05/2018 a les 17h
Ocells de pas (Les oiseaux de passage) 
Olivier Ringer, França-Bèlgica, 84 minuts.
A partir de 8 anys

La Cathy té un pare amb pensades molt cu-
rioses: pel seu aniversari, li ha regalat un ou 
d’ànec amb la intenció que el covi i que de-
sprés sigui la seva mama. Però, casualment, 
a qui primer veu el petit ànec en néixer és la 
Margaux, una amiga de la Cathy que va en 
cadira de rodes. L’aneguet  l’ha identificat 
com a mare seva, però els pares no se’n volen 
fer càrrec. Per protegir i salvar l’ocell, les dues 
nenes s’escapen i emprenen una aventura de 
llibertat, un periple en què descobriran molt 
més sobre elles mateixes que sobre el rescat 
d’un palmípede.17/06/2018 a les 17h

El diari de la Florentina (Pamietnik Florki)
Janusz Martyn, Anna Wroblewska-Dzwoni-
arek, Dorota Ciesla. Polònia, 2014. 70 minuts.
 A partir de 3 anys.

La Florentina és una musaranya (no se l’ha de 
confondre amb un ratolí!). Amb la seva família 
ha anat a viure a un poblet del bosc on al prin-
cipi s’hi sentirà una mica sola, però aviat es farà 
amiga d’unes nenes degús: Celestina, Albertina 
i Miquelina. 


