CIUTAT I ESCOLA
Matinals a l’imperial, a les 10 del matí
Dimarts 1 d’octubre. “El viatge de l’emperador”, de Luc Jaquet (2005), adreçada a cicle mitjà i superior
de primària
Amb aquest film, guanyador de 13 premis de cinema entre els quals l’Oscar al millor documental, Luc Jaquet ens mostra la llarga
travessia que fan els pingüins emperador en ple hivern per a protegir-se mentre s’aparellen i incuben els ous. Una pel·lícula que
ens permet descobrir l’aventura d’aquests animals i el clima extrem de l’Antàrtida, alhora que ens fa reflexionar sobre la cura
que les mares i pares pingüins tenen de les seves cries.
Cada any, a la tardor, milers de pingüins emperador deixen el mar per iniciar un llarg viatge cap a l’interior de l’Antàrtida .
Habiten una zona on cap altre animal s’atreveix a endinsar-se en aquest període. A l’hivern les temperatures poden arribar al 60º
sota zero.

Dimecres 2 d’octubre. “Isle of dogs”, de Wes Anderson (2018), VOSE. Adreçada a 1r i 2n ESO.
Wes Anderson, cineasta aclamat per la seva habilitat amb l’animació en stopmotion, firma aquest film que reflexiona sobre la
crisi ambiental i el dret a la vida amb una història on els gossos protagonistes lluiten contra la tirania i a favor de la llibertat, i
que ha guanyat diferents premis de cinema, entre els quals destaca l’Os de Plata a la millor direcció del Festival de Berlin 2018.
Després que totes les mascotes canines de Megasaki City siguin exiliades a una illa que és un gran abocador, un nen de 12 anys
emprèn un viatge per buscar el seu gos extraviat.

Dijous 3 d’octubre. “El viatge de l’emperador”, de Luc Jaquet (2005), adreçada a cicle mitjà i superior de
primària

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 4 d’octubre, a l’auditori de Centre Cívic de Can Rull. Entrada lliure i gratuïta

18.00 hores: Spirit: El cavall indomable, de Kelly Asbury i Lorna Cook (2002)
Spirit neix al salvatge oest de mitjans del segle XIX. El seu pare era l’antic cap de la seva manada de Mustang salvatges però mai
el va arribar a conèixer. Quan es fa gran es converteix en el nou cap pel respecte, valentia i coratge que transmet. Tot transcorre
amb normalitat fins que en una nit veu una llum, un foc encès per uns homes. Encuriosit s’acosta i quan els homes s’aixequen, el
persegueixen fins a atrapar-lo. Després d’uns dies caminant, els traficants de cavalls el porten en un fort de l’exèrcit nordamericà. Allà l’intenten domesticar, pujant al seu llom però ningú pot aguantar-se ni uns segons.

20.00 hores: Illa de gossos, de Wes Anderson (2018)
Wes Anderson, cineasta aclamat per la seva habilitat amb l’animació en stopmotion, firma aquest film que reflexiona sobre la
crisi ambiental i el dret a la vida amb una història on els gossos protagonistes lluiten contra la tirania i a favor de la llibertat, i
que ha guanyat diferents premis de cinema, entre els quals destaca l’Os de Plata a la millor direcció del Festival de Berlin 2018.
Després que totes les mascotes canines de Megasaki City siguin exiliades a una illa que és un gran abocador, un nen de 12 anys
emprèn un viatge per buscar el seu gos extraviat.

MOSTRA DE CURTS D’ANIMALS DEL MECAL
Diumenge 6 d’octubre, a la plaça del Doctor Robert
De 12 a 13.30, aproximadament. Sessió de curts d’animació, adreçada a tots els publics


La petita guineu. 8 min. Aline Queratin, Sylwia Szkiladz, França, 2015. Una guineu petiteta coneix una nena intrèpida
que cultiva... plantes gegants! S’adonen que també pot fer créixer els objectes. I a tots dos se’ls acudiran mil i una
trapelleries...



El mos. 1 min. Burcu Sankur, Geoffrey Godet, França, 2016. Un viatge per un bosc ple de criatures en busca d’un mos.



El teu avi és un ós. 8 min. Clotilde Chivot, Camille Hneg, Caroline Marcon, Justine Mettler, Marianne Reine, Tiphanie
Vergriete, França, 2018. Margot, una nena de vuit anys, és obligada a passar les vacances d’estiu amb el seu avi, a qui
no coneix. La deixen a dalt de la muntanya amb Alphonse, qui no és només un rondinaire, també és un ós dels de debò,
amb pèl i urpes.



Llimona & Saüc. Animació, 3 min. Ilenia Cotardo, Regne Unit, 2017. En Llimona i en Saüc no poden migrar amb els altres
ocells, ja que les seves a les són massa petites per poder volar. Durant la història, els germans construeixen diferents
invents per trobar la manera correcta d’aixecar el vol.



Picant gelat. Animació, 6 min. Guillaume Escots, França, 2017. Dos pingüins, Roger i Billy, vaguen pel gel marí. Dins
d’una cova de gel oculta, descobreixen unes caixes plenes de pebrots picants amb una propietat inusual.



L'ocell petit i l'eruga. Animació, 5 min. Lena Von Döhren, Suïssa, 2017. Estiu. Un ocellet s’alimenta de les fulles verdes
en les branques d’un auró. De sobte, una eruga afamada apareix disposada a arrasar amb aquestes fulles que tenen tan
bona pinta.



La gàbia. Animació, 6 min. Loic Bruyere, França, 2016. Un ós engabiat que no pot cantar troba un ocellet que no pot
volar però que canta molt bé. La seva amistat serà mútuament beneficiosa i junts superaran les seves discapacitats.



Mosca seca. Animació, 5 min. Rut Juan Mompó, Espanya, 2018. En Margarito és una mosca a punt de morir de set en un
dia calorós. Amb una ala trencada, incapaç de volar veu una gota d’aigua a la boca d’una planta carnívora. És així que
s’embarca en una sèrie de moviments arriscats per atènyer el seu objectiu sense perdre la vida en el procés.

De 17.30 a 19.00, aproximadament. Sessió de curts d’animals per a tots els públics


Al final, tots som humans. Animació, 17 min. Jan Míka, República Txeca,2016. L’hivern és molt dur per la llebre: fa un
fred que pela, sempre té gana i la persegueixen els caçadors. Un dia descobreix la vida fàcil i despreocupada que porten
els conills.



Gos policia. Animació, 5 min. Bill Plympton, Estats Units, 2017. En la sisena pel·lícula de la sèrie “Guard Dog”, de Bill
Plympton, el nostrevalent heroi té una nova feina: olorar les drogues il·legals que hi ha alsaeroports.



El pes. Animació, 15 min. Niki Lindroth von Bahr, Suècia, 2017. Un musical obscur ambientat en un centre comercial
modern a prop del’autopista. Els empleats dels diferents locals, representats com a animals, vencen l’avorriment i el buit
existencial amb representacions musicals molt animades. L’apocalipsi no pot ser més revelador.



Ocellet Bub Bub. Animació, 4 min. Ayce Kartal, França, 2016. Birdy és un ocell adorable, estimat i consentit per la seva
família. Però el dia que Birdy comença a bordar, el seu pare el fa fora de casa. A partir d’aquest moment, li esdevindran
un seguit de desgràcies, fins que es troba amb una altra ocelleta que rauca.





Manivald. Animació, 13 min. Chintis Lundgren, Estònia, Croàcia, Canadà,2017. En Manivald encara viu a casa amb la
seva mare jubilada. El dia abans del seutrenta-tresè aniversari, un llop jove i sexy ve a arreglar-los la rentadora. Sorgeix
un triangle Amorós i les coses se’ls escapen de les mans.



Vol de tornada. Animació, 6 min. Marisa Tontaveetong, Estats Units, 2016. El viatge d’un peix per l’aeroport.



Una història de peixos. Documental, 14 min. Charlie Lyne, Regne Unit,2017. Una recerca de la veritat darrera una
historia sospitosa.

