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SINOPSI

Per evitar que els animals grans es mengin els petits, 
el ratolí Morten proposa redactar una nova llei segons 
la qual tots els habitants del bosc de Haquivaqui seran 
amics i ningú tindrà dret a menjar-se ningú. La guineu 
Marvin ho accepta a desgrat, perquè ella continua 
tenint gana...

QÜESTIONS A OBSERVAR

La importància de la convivència pacífica, del diàleg  
i la tolerància entre éssers diferents.

La necessitat d’autocontrol dels instints egoistes, 
agressius i antisocials que porten a actituds 
discriminatòries.

L’opció clara per trobar una resolució comunitària 
dels conflictes socials amb la idea de promoure la 
convivència en la diversitat.

L’aposta per generar espais d’ajuda mútua i de 
col·laboració entre les persones que conformen  
la comunitat.

La promoció d’instàncies on els infants participin i 
siguin escoltats en aquells problemes que els afecten.

Títol original: Dyrene  
i Hakkebakkeskogen
Direcció: Rasmus A. Sivertsen
Guió: Karsten Fullu 
Adaptació del conte musical  
El ratolí Claus i els altres 
animals del bosc de 
Haquivaqui (1953) de l’artista 
noruec Thorbjørn Egner 
(1912-1990)
Noruega i Països Baixos · 2016
Durada: 72 minuts
Versió en català

Drets i valors que tracta la pel·lícula

1. Dret de tots els infants que els sigui reconeguda  
i respectada la seva individualitat.

2. Dret dels infants a la protecció contra qualsevol pràctica 
de discriminació, en especial les que posin en perill la seva 
integritat.

3. Dret dels infants a participar en qualsevol procediment 
administratiu i legislatiu que els afecti.

Dates d’exhibició: 
diumenges 11 i 25  
de novembre, a les 11 h
Cinemes Girona



ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM  
EL BOSC DE HAQUIVAQUI 

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 10. L’infant ha de ser protegit contra les 
pràctiques que puguin fomentar la discriminació ètnica, 
religiosa o de qualsevol altra mena.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 2. 2. Els estats membres prendran totes les 
mesures adequades per assegurar que l’infant estigui 
protegit contra tota classe de discriminació o càstig 
per mor de la condició, les activitats, les opinions 
expressades o de les creences dels seus pares, tutors 
legals o familiars de l’infant.
Article 12.1. Els estats membres han d’assegurar a 
l’infant amb capacitat de formar un judici propi el dret  
a manifestar la seva opinió en tots els afers que l’afectin. 
Les opinions de l’infant han de ser tingudes en compte 
segons la seva edat i maduresa.

Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Article 53. Els infants i els adolescents com a ciutadans
1. Qualsevol infant o adolescent té dret a ésser 
considerat un ciutadà o ciutadana, sense altres 
limitacions que les establertes explícitament en la 
legislació vigent per a les persones menors d’edat,  
i a ésser protagonista de la defensa dels seus drets. 
2. Les administracions públiques han de facilitar que els 
infants i els adolescents siguin escoltats com a col·lectiu 
en les decisions ciutadanes que els afectin.

Carta de ciutadania.  
Carta de drets i deures de Barcelona
CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives
Article 22. Infants i adolescents
Totes les persones menors d’edat tenen dret a tenir 
condicions d’existència que els permetin el seu 
desenvolupament integral. En particular:
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc  

de responsabilitat i protecció.
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple 

desenvolupament físic, mental, intel·lectual i ètic. 
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se. 
e) Tenen dret a participar en l’elaboració del projecte  

de ciutat. 
f ) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de 

situacions de discriminació, risc o desemparament.

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

És una iniciativa del Departament de Promoció 
de la Infància de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona que promou el 
coneixement dels drets infants reconeguts a la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant entre les 
famílies i la comunitat educativa de la ciutat.

En aquesta edició volem motivar el debat i la 
reflexió sobre la convivència, la diversitat i el respecte 
de la diferència. Amb el títol A Barcelona convivim 
en la diversitat, proposem una programació de 
pel·lícules, on els infants percebran de quina 
manera la cura i el respecte aporten avantatges  
en front del rebuig i la discriminació.

Activitats per fer en família

Us fem diverses propostes:

1. Comentar a casa elements que faciliten la convivència  
al barri on viviu, sobretot de cara als infants. 

2. Reflexionar conjuntament sobre quines actituds poden 
generar situacions de discriminació si no integrem bé  
que tots i totes som diferents. 

3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la 
pel·lícula sobre la importància de conviure en la diversitat.

4. Elaborar un llistat d’espais i moments de què disposem els 
infants per ser escoltats i participar a casa, a l’escola, a les 
activitats de lleure i a la ciutat. 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Cançó del pare Ós interpretada per Coral de Vailets  
de l’Orfeó Lleidatà i Pastorets Rock

Els infants cantem de cine! Infants d’escoles de Catalunya 
interpreten la cançó final de la pel·lícula El bosc de 
Haquivaqui

Intèrprets de Pastorets Rock parlen del doblatge 

Making of del doblatge en català d’El bosc de Haquivaqui

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://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.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://youtu.be/X824KxZKx9U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlsWoN9FBkRKhkHRzCEGoGecLzHwpvCt
https://youtu.be/V9jjwxhO1XI
https://youtu.be/morRaVBCsaU
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

