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

18 h SPIRIT: EL CAVALL INDOMABLE 
Kelly Asbury i Lorna Cook (2002)
Spirit és un cavall mustang salvatge i ingovernable que re-
corre la indòmita frontera nord-americana. Quan troba a un 
home per primera vegada, un jove de la tribu dels Lakota 
anomenat Little Creek, Spirit es nega a deixar-se domar per 
ell encara que no li nega la seva amistat.

20 h ILLA DE GOSSOS
Wes Anderson (2018)
Ós 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 dife-
rents 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.

Mostra 
de Cinema Animal 
de Sabadell



De 17.30 a 19 h, 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 als aeroports.

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 esde-
vindran 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.
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DE L’1 AL 6 D’OCTUBRE DE 2019


