
TXELL TÍTOL DEL DVD DIRECTORS/ES MIN. TEMÀTIQES ALTRES

30D 30 DE DICIEMBRE Intermón Oxfam 23min. Economia Conte infantil sobre Alicia, una nena que ha d'emigrar a la ciutat amb la seva família intentant sortir de la pobresa. Animació.

AZU AZUR Y ASMAR Michel Ocelot 95min. Valors

Animació. Hi havia una vegada dos nens que van ser criats per la mateixa dona: Azur de cabells grocs i ulls blaus era fill d'un 

noble, i Asmar, d'ulls i cabells negres fill propi de la dida. Tots dos van creixer junts com germans fins que el desti els va 

separar d'una manera brutal. 

BAB BABE EL CERDITO VALIENTE Kennedy Miller 92min. Valors

A la granja Hogget hi  viuen tota classe d'animals. Cada animal té un treball que sap com fer i cadascun intenta fer-lo bé. A la 

granja arriba Babe, un porquet que el granger ha guanyat en un concurs. Hogget sent que hi ha alguna cosa especial en Babe 

i decideix ensenyar-li l'ofici de gos pastor i d'aquesta forma tan peculiar, Babe evita ser el sopar de Nadal.

BAN BANC D'AIGUA A ETIÒPIA Intermón Oxfam 15min. Sostenibilitat Documental sobre l'accés a l'aigua de les poblacions etíops i el projectes d'Intermón-Oxfam

BIC BICHOS John Lasseter. 91min. valors

Un grup de llagostes assalta cada estiu la colònia de formigues on viu Flic, amb la finalitat de que aquestes els lliurin el 

menjar que han recollit durant l'hivern. Un dia, Flic abandona el formiguer a la recerca d'insectes guerrers que els ajudin a 

defensar-se de les temibles llagostes, però el que recluta és una troupe circense.

BILL BILLY ELIOT Stephen Daldry 105min. No Sexisme

El 1984, durant una vaga de miners al comtat de Durham, se succeeixen els enfrontaments entre piquets i policia. Entre els 

miners més exaltats hi ha en Tony i el seu pare. Aquest s'ha obstinat que en Billy, el seu fill petit, rebi classes de boxa. Però, 

encara que el noi té un bon joc de cames, no té gens de pegada. Un dia, en el gimnàs, Billy observa la classe de ballet de la 

senyora Wilkinson, una dona de caràcter sever que l’anima a participar. A partir d'aquest moment, Billy es dedicarà 

apassionadament a la dansa.

BOS BOSQUE ANIMADO, EL
Angel de la Cruz y 

Manolo Gómez
82min. Sostenibilitat

Mentre l'ociós senyor D'Abondo i el seu criat Rosendo travessen la misteriosa i frondosa garrotxa de Cecebre, el criat sospita 

que els arbres tenen vida i no dubta a exclamar: "Sembla que aquest bosc tingués vida!" Així és en realitat, ja que quan 

s'allunyen, la naturalesa es transforma i es mostra en tota la seva esplendor amb arbres i animals que viuen en alegre i 

animada harmonia. No obstant això la mà de l'home, que tot ho altera, portarà al bosc el desordre i la infelicitat. La colònia 

de talps comença a desaparèixer, els arbres ja no cantaran les seves cançons que imiten el vent, els gats es rebel·laran contra 

l'home i les mosques es dedicaran a emprenyar més de l'habitual. A la zona més elevada d'aquesta garrotxa viuen el Senyor i 

la Senyora D'Abondo, un matrimoni ric i avar que moltes vegades moguts pels seus propis interessos posen en perill la vida 

dels habitants del bosc.  Però l'arribada d'un nou i estrany inquilí, el Pal de telèfon, alt i envanit que presumeix de la seva 

utilitat per als homes. 

BRE
BREVE Y AMENA EXPLICACION DE 

QUE ES EL COMERCIO JUSTO.

Coordinadora 

Comercio Justo
6min. Economia

Una breu explicació de què és i com funciona el comerç just. Molt adequat per un públic que no ha sentit mai a parlar del 

comerç just.

CAD CADENA DE FAVORES Mimi Leder 119min. Valors
Un alumne, seguint les directrius del professor, ha de fer un  treball  que respongui a la pregunta "Què faries tu per canviar el 

món?". La resposta li canvia la vida, a ell i a les persones que l'envolten: obrir una cadena de favors. 

CIU
CIUDADES IMAGINARIAS. UN 

SUEÑO POR CONSTRUIR

Fundación Tus 

Ojos
100min. DH

Ciudades Imaginarias és un conjunt de curtmetratges que aborden tres dels Objectius de desenvolupament del Mil·lenni. El 

Milagro de la Pupuna y los Aviones (obj1. Erradicar la pobresa extrema i la fam), Los Niños del PatioBonito (Obj2. Lograr 

l'educació primària universal) i Somos Caravana (obj3. Fomentar una associació mundial pel desenvolupament).



COM
COMPARTIR PLANETA, I. LA 

PARTENÇA

Serveis de Cultura 

Popular
20min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

VHS. Documental de la col·lecció de tres cintes dedicades a la realitat multicultural d'Europa, provinent dels països del Tercer 

Món. En aquest capítol s'analitza el procés de migració, com marxen i com arriben.

COM
COMPARTIR PLANETA, II. 

L'ARRIBADA

Serveis de Cultura 

Popular
20min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

VHS. Documental de la col·lecció de tres cdientes dedicades a la realitat multicultural d'Europa, provinent dels països del 

Tercer Món. En aquest capítol s'analitza el xoc cultural i els problemes d'inserció.

COM
COMPARTIR PLANETA, III. EL 

RELLEU DE LES GENERACIONS

Serveis de Cultura 

Popular
25min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

VHS. Documental de la col·lecció de tres cintes dedicades a la realitat multicultural d'Europa, provinent dels països del Tercer 

Món. En aquest capítol s'analitzen les perspectives a llarg termini i les qüestions d'identitat que es planteja la segona 

generació.

CON
3R CONCURS D'ANIMACIONS PER 

LA PAU

Fundació per la 

Pau
60 min. Pau Espots guanyadors al tercer concurs d'animacions de pau i de cultura de pau.

CON
CONCURS D'ANIMACIONS PER LA 

PAU 1R

Fundació per la 

Pau
30min. Pau Mostra dels curts d'animació finalistes en el primer concurs organitzat per la Fundació per la Pau

CON CONFINES DEL MUNDO, EN LOS BCN Multimedia 74min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

Deu contes que presenten que la diversitat i les diferències ens enriqueixen. Inclou els següents curtmetratges: En los 

confines del mundo, La gran migració, El monjo i el peix, El gat domèstic, El petit príncep, El circuit marí, Paraules a l'aire, El 

cap a les estrelles, Francisco el valent i Chatarras. A partir de 10 anys.

CUA CUANDO EL VIENTO SOPLA
Jimmy T. 

Murakami
84min. No Violència

Pel.lícula d'animació. Jim i Hilda Blogg són una parella de jubilats que viuen en una zona rural de Gran Bretanya poc abans de 

l'inici d'una guerra nuclear. Profundament patriotes, tenen absoluta confiança en el seu govern, s'han informat bé de tot el 

que cal fer en cas d'atac i Jim comença la construcció d'un refugi que els protegirà en cas d'exposió nuclear.

DEN DENIP. PARAIGÜES PER LA PAU
CeDRe- Aj. De 

Girona
8min. Pau Recull de fotografies i videos de la Campanya DENIP 2011

DEN DENIP. JARDINS PER LA PAU
CeDRe- Aj. De 

Girona
12min. Pau Recull de fotografies i videos de la Campanya DENIP 2012

DEN DENIP. TIMBALADA PER LA PAU
CeDRe- Aj. De 

Girona
16min. Pau Reportatge sobre la campanya del DENIP 2013

DEQ DE QUIÉN SON LAS NUBES? Mans Unides 10min. Sostenibilitat

VHS. En el país dels mofles totes les setmanes el vent del sud porta un grup de núvols un dels quals descarrega la pluja 

damunt del cactus. Aquesta pluja és bona per alimentar els fruits i per fer créixer flors en el cactus dels mofles, on viuran 

posteriorment ells. Uns dia, es presenta a la comunitat un nou invent, el "trominstant". Es tracta d'una substància que 

aconseguirà que tots els núvols descarreguin la seva pluja damunt del cactus.

EDU EDUARDO MANOSTIJERAS Tim Burton 98min. Valors
La difícil vida d'una criatura quasi perfercte, Eduardo... que està inacabada i que a les mans... li han quedat unes fulles 

metàl·liques llargues que fan de dits.

ENE EN EL MUNDO A CADA RATO Diversos Autors 116min. DH Documentals de curta durada sobre les injusticies socials a través d'històries d'infants.

ETR
ET REGALARÉ TOTES LES 

ESTRELLES DEL CEL
UNICEF GIRONA 25min. DH

DVD amb la cantata organitzada per les escoles de música de la ciutat de Girona sobre els drets dels infants. El disc va 

acompanyat d'un llibret amb les partitures de la cantata i el conte.

FLO FLORES SIN FRONTERAS Mans Unides 7min. Pau

VHS. Els mofles habiten un preciós cactus amb una gran flor on viuen els privilegiats que gaudeixen de l'aigua en abundància. 

Els que viuen a la resta de la planta pateixen restriccions de les que en desconeixen l’origen. Cal que Sara i Justo, els 

protagonistes, descobreixin que tots junts podem solucionar el problema amb la distribució de l'aigua. Dibuixos animats.



FUE LA FUERZA DE LA ILUSIÓN Richard Donner 109min. No Violència

Dos nens d'11 i 8 anys decideixen crear un món fantàstic per escapar de les agressions del seu padrastre alcohòlic. La 

pel·lícula exposa la relació que es dóna habitualment entre alcoholisme i violència familiar, les seves seqüeles en els nens 

indefensos i les seves implicacions penals, de vegades insuficients per evitar reincidències.

GIG GIGANTE CON PIÉS DE BARRO, EL Mans Unides 10min. DH
VHS. Dibuixos animats que mostra la vida de la família "Pinatubo" a la deixalleria de Payatas (Filipines).  A partir d'aquesta 

realitat es presenten diferens situacions d'esclavitud: treball infantil, explotació...

GIG EL GIGANTE DE HIERRO  Brad Bird. 83min. valors

"‘El gegant de ferro' ens trasllada a l'any 1957, a la localitat de Rockwell, on algú ha vist com un enorme home metàl·lic queia 

al mar. Hogarth Hughes, un nen amb molta imaginació, el troba i el salva. Agraït, el gegant es fa amic seu i a partir d'aquí 

neix entre ells una entranyable i forta relació. Però el govern envia_ per investigar els fets_ a un egocèntric agent federal 

amb la intenció de destruir-ho. Pel que Hogarth ha d'amagar al seu nou company a la botiga d'un amic. Els habitants del 

poble comencen a sentir-se aterrits perquè creuen que és una nova amenaça en plena Guerra Freda.

GUE GUERRA DE LAS FLORES, LA Mans Unides 7min. Pau
VHS. Un matí, després d'una tormenta, un mofle descobreix un llac en el desert, prop del cactus. De seguida s'organitza una 

expedició per prendre'n possessió, però resulta que no seran els únics que s'interessen pel llac...

HAP
HAPPY FEET. ROMPIENDO EL 

HIELO
George Miller valors

Animación. La historia de Mumble, un pingüino emperador que, a diferencia al resto de su especie, no sabe ni puede cantar 

pero es dueño de un gran talento para el baile. Por ello es excluido por el resto de la colonia y eso le impide atreverse a 

declarar su amor por Gloria, así que decide irse 

TEMAS: Amistad, Esfuerzo, Generosidad, Medio ambiente, Solidaridad.

HIS HISTÒRIA DE UNA GAVIOTA Enzo d'Alò 75min. Valors

Una fàbula sobre la tolerància i el respecte a les diferències que explica com Kenga, una gavina emmetzinada per una taca de 

petroli, just abans de morir, confia el seu ou al gat Zorbas a canvi de tres promeses: no menjar-se l'ou, cuidar d'ell fins que 

s'obri i ensenyar a volar al pollet.  

HOM
HOMBRE QUE TENÍA DEMASIADO, 

EL
Mans Unides 12min. Pau

VHS. Dibuixos animats en els que, prenent com a protagonista una nena camperola del Brasil, es mostra el tema del 

repartiment injust de la terra i les conseqüències que això té sobre els camperols... Al final es plantegen les vies de solució a 

aquest problema.

INF INFANCIA INTERRUMPIDA
Fundación Del 

Valle
30min. DH Documental sobre la situació dels nens i nenes dels països empobrits.

ISL ISLA DE NIM, LA Jennifer Flackett. 92min. gènere

Nim viu en una illa tropical i salvatge amb el seu pare i els seus millors amics: Silkie la foca, Fred la iguana i Galileo el pelícan 

tçe una vida emocionant i salvatge inspirada en llegendes i llibres de contes fins que la seva illa es veu amenaçada i en perill. 

Llavors, Nim  ha de recòrrer al seu heroi pequè l'ajudi a salvar-la. 

KER KERITY, LA CASA DELS CONTES
Dominique 

Monfery
74min. valors

Pel lícula d’animació, estrenada el 2009, que explica la història de la família de Natanaël quan va a passar les vacances d'estiu 

a una casa aïllada, que era de la seva vella tia Eleanor. Els pares de Natanaël han heretat la vila, però ell també ha rebut un 

regal de la seva tia, tota una biblioteca plena de llibres antics que són contes de tot el món. La biblioteca d'Eleanor té una de 

les millors col leccions de llibres del món, perquè té primeres edicions. A les pàgines d'aquests llibres hi ha molts contes i 

personatges que esperen ser descoberts en veu alta. Només tenen un desig: seguir vivint les seves aventures. El protagonista 

de la història és Natanaël, un nen que, tot i estar a punt de complir els set anys, encara no ha après a llegir, per això 

l'herència no li fa una il lusió especial, fins que descobreix que els llibres tenen un do especial, estan habitats: en arribar la nit, 

els personatges que hi surten cobren vida. Així, coneixerà personalment la Ventafocs, el capità Garfi, la bruixa de la 

Blancaneus i la resta de personatges que poblen el món infantil dels contes.



KIR KIRIKÚ I LA BRUIXA Michel Ocelot 74min. Valors

En un llogaret africà assolat per la bruixa Karaba, que ha estès un malefici i que, segons conten, s'ha menjat els habitants del 

poblat, neix Kirikú. El valent nen decideix enfrontar-se a la bruixa per salvar a la seva gent, però en comptes de la violència 

decideix usar l'astúcia i el saber. Dibuixos animats.

MAN MANAIRONS, ELS Diversos Autors 60min. Valors

Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la 

manera de dibuixar-los són diferents a cada país i aquesta col·lecció mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i 

de formes que es troben arreu del món. Contes: Els manairons  (Catalunya), Ummemo ,l'eco  (Sud-àfrica), La carbassa 

màgica  (Xina) i La senyora Holle  (Alemanya).

MER MERLI I ELS DRACS varis 60min. Valors

Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la 

manera de dibuixar-los són diferents a cada país i aquesta col·lecció mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i 

de formes que es troben arreu del món. Contes: Merlí i els dracs , (Gal·les), Omuninyan  (Namíbia), El cuc dels gerds 

(Finlàndia) i El noi que no sabia cap conte (Irlanda).

MIT MITAD DEL MUNDO, LA Mans Unides 20min. Cooperació Projectes de cooperació de Mans Unides a partir de la visió dels infants.

MIV
MI VECINO TOTORO (TONARI NA 

TOTORO)
Hayao Miyazaki 85min. Valors

És la història de dues nenes, Satsuki i Mei, que s'han traslladat al camp, en una zona rural i tranquil·la, amb el seu pare (un 

professor universitari), mentre la seva mare es recupera d'una greu malaltia en un hospital proper. En el bosc proper on 

viuen, les dues nenes Satsuki i Mei descobreixen l'existència d'uns éssers extraordinaris, éssers que no tots poden veure, són 

els esperits del bosc, que segons s'explica solament poden ser vists per persones de cor pur. La curiosa Mei els segueix fins a 

la seva llar (a l'interior d'un arbre mil·lenari), on troba a Totoro, el rei del bosc. Quan la petita Mei vol arribar a l'hospital per 

veure a la seva mare, Satsuki acudeix a Totoro perquè l'ajudi a trobar-la.

MOÇ
MOÇAMBIC, EL PAIS D'EN BETO I 

ELS SEUS AMICS
Intermón Oxfam 18min. Valors

Dibuixos animats on en Beto ens explica com és el seu dia a dia, què menja, on viu, què fa. També les dificultats per conrear 

la terra i el seu país.

NIF NI FÀCIL NI DIFICIL

Dani Lagarto-

Fernández i 

Marian Piper

42min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

Documental-ficció de la relació amorosa entre dos adolescents, l'Aîcha i en Jordi. Amb guia didàctica

NIÑ NIÑOS DE AGUA
Enginyeria Sense 

Fronteres
16min. Sostenibilitat

Documental. Dos nens de dues comunitats veïnes: un té aigua potable a casa, l'altre, per falta de canalitzacions, ha d'anar a 

buscar-ne cada dia.

NIÑ NIÑOS DEL BARRIO ROJO, LOS
Ross Kauffaman i 

Zana Briski
85min. DH

Documental sobre els infants del barri vermell de Calcuta, els fills de  les prostitutes. A partir d'una donació de càmeres de 

fotos les nenes i els nens del barri ens descobreixen la vida quotidiana al barri amb tots els ets i uts.

NIÑ EL NIÑO QUE QUERIA SER UN OSO Jannik Hastrup 202 valors

Animació. Una óssa polar pareix un cadell, però aquest neix mort. Per pal·liar la tristesa de la seva companya el pare de l'os 

mort rapta a un bebè humà que durant anys es cria amb ells. Quan el veritable pare del bebè el troba, aquest haurà de 

decidir si pot adaptar-se a una vida humana o si en realitat s'ha convertit en un autèntic ós. 

NIU NI UNO MENOS Yimou Zhang 106min. DH

Wei Minzhi, una jove i pobre estudiant de tretze anys, és assignada per substituir un mestre, però amb la severa condició 

que si algun dels estudiantes (gairebé de la seva edat) deixa d’anar a classe no cobrarà el seu sou. La jove comença una 

emotiva i desesperada recerca d’un alumne quan aquest no es presenta a classe. 

NOA
NOAGA, LA NENA DE BURKINA 

FASSO
Intermón Oxfam 20min. Sostenibilitat

VHS. Dibuixos animats sobre la vida de la Noaga, una nena de Burkina Fasso que ens explica les dificultats que comporta la 

pobresa quan les condicions ambientals són dures.

OLI OLIVER TWIST Roman Polanski 130min. DH

Els nens d'un orfenat passen tanta gana que decideixen que un d'ells parli amb el director. L'escollit és Oliver Twist, que 

immediatament és expulsat del centre i ofert a qualsevol que el vulgui contractar. Oliver farà diferents feines i finalment 

fugirà a Londres. Allà, cansat i afamat coneix a Artful Dodger que li ofereix allotjament a canvi de treballar dins una banda de 

carteristes.



ORI ORIENTE ES ORIENTE Damien O'Donnell 96min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

Un immigrant paquistanès obliga els seus fills a seguir les normes musulmanes i tradicionals, uns fills que ja són més 

anglesos que paquistanesos.

PAE PAELLA GLOBALITZADA
Veterinaris sense 

Fronteres
4min. Sostenibilitat

Squetx fet pels personatges del programa Polònia de TV3, en què Ferran Adrià i Carme Ruscalleda cuinen una paella 

especial...

PAT PATCH ADAMS Tom Shadyac 120min. Valors

Patch és un estudiant de medicina gens convencional. Patint una greu depressió, va estar a punt de suïcidar-se i el van tancar 

en un centre psiquiàtric. Allà, com a reacció al tracte deshumanitzat de part del personal, va aprendre a descobrir éssers 

humans en els seus companys malalts. Un cop curat, això l'impulsa a  preparar-se com a metge: la seva edat (quarantena) no 

l'ajuda a enfrontar-se al repte de tractar a les persones i ho farà amb una singular teràpia d'humor.

PET PETITA CARLOTA, LA INFANTIL 17min. DH
Conte infantil sobre la Carlota, una nena que fuig de la guerra buscant refugi i pel camí pateix la discriminació i la burla 

d'aquells que no són o no es comporten com ella. També en VHS.

PIN PINZELL MÀGIC, EL varis Valors

Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la 

manera de dibuixar-los són diferents a cada país i aquesta col·lecció mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i 

de formes que es troben arreu del món. Contes: El pinzell màgic  (Xina), La  caputxeta de jonc  (Anglaterra), La tieta tigre 

(Taiwan) i L'arbre de les pomes d'or  (Holanda). A partir de P5.

PIN PING PONG MONGOL Nign Hao 101min. Valors

Bilike viu amb la seva família en una cabana perduda en l'estepa mongola, sense aigua corrent ni electricitat. En aquest 

entorn qualsevol fet, per més insignificant que sigui es pot convertir en un aconteixement excepcional. Un dia, un d'aquests 

aconteixements pren la forma d'una pilota de ping pong que els amics troben  flotant al riu. Ningú ha vist res semblant, ni els 

savis del poble.  Un dia, amb l'arribada del televisor a la zona, descobreixen que el que tenen a les mans és "la pilota oficial 

de Xina". Els joves, emprenene un llarg camí fins a la capital del país per retornar la pilota de ping pong.

POD PODNA I LA PODNI, EN Diversos Autors 60min. Valors

Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la 

manera de dibuixar-los són diferents a cada país i aquesta col·lecció mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i 

de formes que es troben arreu del món. Contes: En podna i la podni (Pakistan), El tirà i el vailet  (Burkina Fasso), L'home verd 

del saber  (Escòcia) i El governador i el fuster  (Carib).

QUI QUIERO SER COMO BECKHAM Gurinder Chadha 110min. No Sexisme

Els pares de Jess volen que sigui una convencional noia hindú, però ella només vol jugar al futbol com David Beckham, 

l'estrella del Manchester United. Un dia, Jules, una noia de la seva edat, la convida a unir-se a l'equip de futbol femení local. 

Els pares de Jess no entenen per què juga al futbol en comptes d'estudiar Dret i aprendre a cuinar, i per què no intenta 

semblar-se a Pinky, la seva germana gran, que està promesa amb l'home adequat. A més, a Jules i a Jess els agrada el mateix 

noi, el seu entrenador Joe. 

QUI QUINCEAÑERA

Richard Glatzer i 

Wash West 

Moreland

90min. No Sexisme

Uns mesos abans de celebrar el seu 15è aniversari -data que les joves llatines celebren de forma especial amb una festa-, 

Magdalena, una adolescent d'un barri de Los Angeles, es queda embarassada i el seu pare, un home de profundes 

conviccions religioses, la fa fora de casa. Va a viure amb el seu besoncle Tomás, amb el qual ja viu un altre nebot, Carlos, al 

que també han fet fora de casa seva per ser gai i fumar maria. Després d'unes dificultats inicials, Carlos accepta Magdalena. 

Tot sembla anar bé fins que els preus dels lloguers del barri els posen entre l'espasa i la paret...

REF
REFUGIADOS, CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES 1
Diversos Autors 20min. DH Curts sobre la vida i la situació de les persones refugiades. Finalistes del concurs



REF
REFUGIADOS, CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES 3
Diversos Autors 20min. DH Curts sobre la vida i la situació de les persones refugiades. Finalistes del concurs

REF
REFUGIADOS. CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES 2
Diversos Autors 20min. DH Curts sobre la vida i la situació de les persones refugiades. Finalistes del concurs

SAM
SAMSÓ I SALLI LA PETITA BALENA 

BLANCA
Jannik Hasytup 63min. Sostenibilitat

Conte infantil. Història d'una balena que surt en busca de la llegendària Moby Dick per tal que les ajudi a esquivar els perills 

de la civilització humana que les està extingint

SAN SANG WOO Y SU ABUELA Lee Jung- Hyang 85min. Valors

Sang-Woo és un nen de set anys criat a la gran ciutat. La seva àvia és muda i ha passat tota la seva vida en una petit poble de 

muntanya. Obligada per les dificultats, la mare deixa el nen una temporada amb la seva àvia. Acostumat a les avantatges i 

luxes de la vida moderna entra ràpidament en conflicte amb algú tant proper a la naturalesa.

SEL SELVA ESMERALDA, LA John Boorman 110min. Sostenibilitat

Tommy, de 7 anys, és el fill d’un enginyer americà que ha anat a construir una presa d'aigua en un riu de l’Amazònia. És 

capturat per una tribu indígena. Durant deu anys, el seu pare el cerca debades, mentre que Tommy és criat per la tribu 

segons la seva cultura.

SEM SEMBRANDO FUTURO EN BENIN Mans Unides 15 min salut

Recull l'activitat desenvolupada per terciàries caputxines a Cotonou i a Nikki (Benín) per reduir la mortalitat infantil. Es veuen 

els serveis que presten, els dispensaris, les unitats de prematurs i de desnodrits, i un servei de formació itinerant que recorre 

diferents poblats.

SEN
SENYOR DELS MOSQUIS, EL 

(TRIOLOGIA)
Mans Unides 40min. Pau

Col·lecció de contes sobre la globalització. En el món de les mosques la vida transcorre amb harmonia i pau. Hu-hu i Ho-ho, 

com cada matí, han muntat les seves parades de "xofes", l'aliment de la comunitat, per vendre'n. Una accident fa que els 

"xofes" de Hu-hu s'omplin de pol·len i semblin inservibles. Ho-ho, com a bon amic li ofereix la meitat dels seus. No obstant 

això alguna cosa passarà que ho canviarà tot. A partir de 9 anys. 

SER SER REFUGIAT ACNUR 36min. DH

Dos documentals que ens mostren la realitat dels refugiats en el món. El primer ens mostra el dia a dia de cinc infants que 

sobreviuen als camps. El segon documental ens explica, tot fent un recorregut històric, la tasca de l'Alt Comissionat pels 

Refugiats de les Nacions Unides.

TAM TAM TAM VIATJA PER ÀFRICA Agustí Corominas 19min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

VHS. Tam-Tam, el personatge central de la cinta, viatja per alguns països africans, el Txad, Etiòpia i Moçambic, on 

coneixerem amics seus. Tres històries d’educació, d’esperança, de futur. 

TEC TE CUENTO

Catedra Unesco de 

Pliticas Culturales 

y Cooperación de 

la UdG

33min. DH
Tres curtmetratges d'animació d'11 minuts de durada cadascún on nens i nenes parlen de cooperació des de República 

Dominicana, Guatemala i Honduras.  Inclou guia pedagògica. 

TEL LA TELARAÑA DE CARLOTA Gary Winick 93 min. valors

Adaptació del llibre homònim de gran èxit, escrit per I. B. White i il·lustrat per Garth Williams. Wilbur, un porquet que viu en 

una granja, s'assabenta que la seva possible destinació final és acabar en el plat d'una taula. Decidit a no tenir tan fatal 

desenllaç,idearà un pla amb la seva amiga l'aranya Charlotte.

TER TERMINAL, LA Steven Spielberg 128min.

Immigració, 

interculturalitat 

racisme

Després d'aterrar a l'aeroport JFK de Nova York, Viktor Navorski es veu, sense adonar-se'n, embolicat en una teranyina 

burocràtica que li impedeix tornar al seu país i també entrar als EUA. Atrapat dins l'aeroport, Viktor fa amics, aconsegueix 

una feina i comença a conèixer com funciona la pròpia Amèrica. Basada en un fet real.

TOM TOMASOT I LA NIT DE LES BRUIXES . 25min. Valors Contes infantils protagonitzats per la Jana i el seu gos.



TUM TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS, LA Isao Takahato 93min. Pau

Japó 1945, les tropes americanes estan a punt d'ocupar el Japó. Seita i la seva germana petita Setsuko, orfes i sense llar 

desprès d'un atac aeri, es veuen obligats a sobreviure sense recursos en una societat on amb prou feines arriben racions de 

menjar i l'esperança es converteix, sovint, en desesperació. Dibuixos animats.

UNL UN LLARG CAMÍ Intermón Oxfam 17min. DH
VHS. Cent milions de persones es veuen obligades a deixar llars i pertinències pressionats per la persecució política, religiosa, 

ètnica, per les guerres o per condicions de vida inhumanes. 

VOL VOLANDO LIBRE Carroll Ballard 107 min. valors
Arran de la mort de la seva mare, Amy ha de viure amb el seu pare al Canadà. Allà descobreix un niu d'oques òrfenes que 

adopta i ensenya a volar. 

WAL
WALLACE &GROMIT. LA 

MALDICIÓN DE LAS VERDURAS

Nick Park, Steve 

Box
85min. Valors

Animació.S'apropa el Concurs Anual de Verdures Gegants i es deslliga una autèntica “vegetalmanía” al poble on resideixen 

Wallace i Gromit. Els dos amics, tan emprenedors com sempre, s'estan fent d'or amb el seu nou invent, el sistema “Anti-

Pesto”, una forma humanitària de controlar als conills que intenten envair els preuats horts. De sobte, tot s'enfonsa quan 

una enorme, misteriosa i voraç “bèstia” comença a aterrorizar al veïnat, atacant els horts de nit i destrossant-ho tot al seu 

pas. L'organitzadora del Concurs, Lady Tottington, absolutament desesperada, encarrega a Anti-Pesto que capturin a la 

terrible criatura i salvin el concurs. Però Victor Quartermaine, l'envanit pretendent de Lady Tottington, està a l'aguait, decidit 

a matar a la bèstia d'un tir per convertir-se en heroi local i, la qual cosa és més important, aconseguir casar-se amb la rica 

hereva. El concurs està en joc, i Lady Tottington no té més remei que deixar que Victor vagi darrere de la voraç criatura, però 

no sap que les veritables intencions del caçador poden tenir greus conseqüències per a ella i per als nostres dos herois.

WHA WHALE RIDER Niki Caro 105min. No Sexisme A un petit poble maorí, una nena ha de lluitar contra la tradició per poder complir el seu destí.

XAC XACAL MULTICOLOR, EL varis 75min. Valors

Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la 

manera de dibuixar-los són diferents a cada país i aquesta col·lecció mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i 

de formes que es troben arreu del món. Contes: El xacal multicolor  (Índia), L'esperit de llac Ness  (Escòcia), A través de la 

neu (Japó), La Història del lli  (Polònia) i El fill del sabater  (Armènia).


