
Dates d’exhibició: 
diumenges 17 de novembre 
i 1 de desembre, a les 11 h
Cinemes Girona

La vida d’en 
Carbassó
de Claude Barras 

SINOPSI

En Carbassó és un nen de 9 anys que accidentalment 
mata la seva mare, que el maltractava. És acollit en un 
centre residencial on troba altres infants que també han 
patit circumstàncies familiars difícils. L’equip pedagògic 
els tracta de manera tendra i exquisida, i els ajuda a refer 
les seves vides. La d’en Carbassó farà un gran tomb quan 
l’adopti el policia que el va dur a la llar Les Fonts. 

QÜESTIONS A OBSERVAR

n La necessitat dels infants de comptar amb persones 
adultes que els estimin i en tingui cura quan els 
manca la família.

n L’efecte reparador del dolor que tenen l’amistat i 
l’empatia entre els nens i les nenes en situació de 
desemparament. 

n L’obligació de les administracions públiques a tenir 
cura dels infants que, per una raó o l’altra, no poden 
viure amb les seves famílies.

n L’estima, la tolerància i la tendresa amb les quals 
l’equip professional del centre d’acollida té cura del 
grup d’infants a càrrec seu.

n L’empatia com a clau per pal·liar situacions injustes 
que porten al desemparament i la manca de 
reconeixement dels drets bàsics dels infants.

Títol original: Ma vie de courgette
Direcció: Claude Barras
Guió: Céline Sciamma. Basat 
en la novel·la de Gilles Paris 
Autobiografia d’un carbassó
França i Suïssa · 2016
Durada: 65 minuts
Llargmetratge animat  
de ninots
Versió en català

DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA

1. Dret dels infants desemparats a que les autoritats 
en tinguin cura i els ofereixin un acolliment familiar 
alternatiu.

2.  Dret dels infants que pateixen violència i/o qualsevol 
tipus d’abús a rebre una cura específica i a ser atesos en 
programes de reparació.

3. Dret de tots els infants a la cura i la protecció per part de 
les persones adultes.

4. Dret dels infants a rebre l’atenció i l’afecte que els 
garanteixin el benestar.
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ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM  
LA VIDA D’EN CARBASSÓ

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 2. L’infant gaudirà d’una protecció especial i 
disposarà d’oportunitats i de serveis, dispensat tot això 
per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-
se físicament, mentalment, moralment, espiritualment 
i socialment d’una manera sana i normal, així com en 
condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis 
amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què 
caldrà atenir-se serà l’interès superior de l’infant.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 19.1. Els estats membres han de prendre totes 
les mesures legislatives, administratives, socials i 
educatives apropiades per protegir l’infant contra totes 
les formes de violència física o mental, lesions, abusos, 
abandonament o tracte negligent, maltractament o 
explotació, inclosos els abusos sexuals, físics o mentals, 
mentre està sota la tutela de pare, mare, tutors legals o 
de qualsevol altra persona que en tingui la tutela. 
Article 20.1. Un infant privat temporalment o 
permanentment del seu entorn familiar o quan per al seu 
interès primordial no es pugui permetre que hi romangui, 
té dret a la protecció i l’ajuda especials de l’Estat.

Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Article 81. Protecció efectiva davant els 
maltractaments a infants i adolescents
Els poders públics han de prendre totes les mesures 
necessàries per a protegir els infants i els adolescents de 
qualsevol forma de maltractament i, especialment,  
de qualsevol forma de violència física, psíquica o sexual. 
Article 134. Drets dels infants i els adolescents 
acollits en centres 
Els infants o els adolescents, mentre són acollits en centres, 
tenen, respecte de les persones que els guarden, els 
mateixos drets i deures que els corresponen en la relació 
amb el tutor o tutora establerts per la legislació civil.

Carta de Ciutadania.  
Carta de drets i deures de Barcelona
DRETS. CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives
Article 25. Col·lectius en situació de vulnerabilitat
3. Totes les víctimes de violència, especialment de 
l’àmbit familiar, infants i gent gran, tenen dret a rebre 
atenció específica i programes de reparació.

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

És una iniciativa del Departament de Promoció de 
la Infància de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 
Promou el coneixement dels drets dels infants 
reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
de la qual enguany celebrem el 30è aniversari, entre 
les famílies i la comunitat educativa de la ciutat.

En aquesta edició volem motivar el debat i la 
reflexió sobre els drets dels infants relacionats 
amb la cura i l’autorespecte. Sota el títol Barcelona 
té cura dels infants, proposem una programació 
de pel·lícules adreçada a transmetre elements de 
confiança als nens i les nenes i a afavorir que creixin 
envoltats de respecte i cures.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA

Us fem diverses propostes:

1. Comentar a casa quins serveis coneixem que tenen cura de 
nens i nenes que no poden viure amb la seva família. 

2. Llegir conjuntament la Convenció sobre els Drets de l’Infant 
i parlar-ne, sobretot d’aquells articles per garantir el 
benestar dels nens i les nenes que també trobareu al dors. 

3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la 
pel·lícula sobre la importància dels drets dels infants 
relacionats amb la cura i l’autorespecte.

4. Elaborar un llistat de necessitats de protecció, atenció i 
cura que tenim els nens i les nenes per viure en un entorn 
segur i de benestar.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Ciutat Cuidadora

Detección y notificación de maltrato infantil.  
Guía para la ciudadanía

Making of de La vida d’en Carbassó

Com es van fer els ninots de La vida d’en Carbassó 
(en francès, subtítols en anglès)

Gravació dels diàlegs de La vida d’en Carbassó  
(en francès) 

La vedette, c’est courgette! (en francès)

Més informació:
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/convenciodretsinfant_lecturafacil.pdf
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/inici
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/SOIC_Guia%20Ciudadano_Maquetada_30-03-11(2).pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/SOIC_Guia%20Ciudadano_Maquetada_30-03-11(2).pdf
https://youtu.be/84bY29dC74k
https://youtu.be/Sm35js15e2E
https://youtu.be/tpiiz93e_Xc
https://youtu.be/32UPlTXNa5U
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

