
18 de Desembre Dia Internacional del Migrant. 
De dilluns 12 a dijous 15 en la biblioteca CINE SOLIDARI. 

“Al otro lado”, narra tres histories sobre els conflictes de la 
migració desde el punt de vista dels que es queden. Tres 
països, tres cultures, tres realitats diferents que serveixen 
d’ escenari per a endinsar-nos en la vida de tres nens (un 
mexicà, un cubà i una nena marroquí) que comparteixen un 
mateix sentiment: la recerca dels seus pares. 
Mèxic 2005.  
Durada: 60 min. 
Director i guionista: Gustavo Loza.

Un documental que narra la història real i extraordinària de 
quatre nens, herois quotidians -Jackson, Carlitos, Zahira i 
Samuel- que s’han d’enfrontar diàriament amb una multitud 
d’adversitats i perills per arribar a l’escola. Aquests nens 
viuen en quatre punts molt distants de la terra, però 
comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients 
que només l’educació els obrirà les portes a un futur millor. 
França 2013. 
Durada: 75 min. 
Director: Pascal Plisson 

El documental ens presenta la història de quatre herois que 
es preparen per a enfrontar-se a una prova que, no només 
pot marcar el seu propi destí sinó també el de les seves 
famílies. 
Els nostres quatre protagonistes es preparen per a fer 
front a aquest gran dia, encara que no sempre les condicions 
que els envolten han facilitat la seva preparació. Durant 
mesos, inclús anys, d’esforç i perseverança saben que 
s’apropa el moment de fer realitat el seu somni. Ara se 
centren en un únic objectiu: aconseguir l’èxit. 
França 2014. 
Durada: 86 min. 
Director: Pascal Plisson

  

 

  

hgrafic
Texto escrito a máquina

hgrafic
Texto escrito a máquina
Atenció: Aquesta pel·lícula ha estat retallada per a adaptar-la a les sensibilitats dels xiquets. La pel·lícula original te una durada de 90 min.
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Es tracta d’una història de perspectives, de punts de 
vista contada des de la mirada innocent i objectiva de 
dues nenes de huit anys. 
Mig curtmetratge en espanyol i mig en àrab, la 
història no s’identifica amb cap país ni lloc conegut, 
però el missatge és universal i adreçat a tots els 
públics. 
Espanya 2013 
Durada 7 min. 
Director: Javi Navarro

"No hi ha fronteres per al vent ni límits per als 
somnis. El vol d´una dent de lleó des del cor d´Àfrica 
fins a les nostres costes, simbolitza l´esperança de 
futur per a milions de persones en un món globalitzat" 
Espanya 2016 
Direcció Jorge Bellver 
Durada 7 min.

Charlie és un emigrant que pateix un complicat viatge 
i es troba amb problemes no més arribar a América. 
Es fa amic de una noia emigrant i la seua mare, troba 
treball en un restaurant i es converteix en protector 
de la noia quan la seua mare mor. 
Estats Units 1917 
Direcció: Charles Chaplin 
Durada 25 min. 
Cine mut

 

 

 




