


Què es el Kinosaure?
El Kinosaure és un animal fantàstic que recull durant els seus viatges el millor cinema 

europeu per a infants i en català. Quan arriba el fred es refugia a les sales de cinema de 
Catalunya i comparteix amb tots els nens i nenes les històries que ha anat descobrint 

per tot el món.

Aquest any, per primera vegada, l’acompanya el Petit Kinosaure, que donarà una 
atenció especial als infants més remenuts (de 2 a 4 anys) amb sessions dinamitzades de 

jocs i cinema expressament adaptades i amb una durada inferior als 40 minuts.

A partir de l’octubre, el Kinosaure s’amagarà als cinemes de Barcelona, Santa Coloma 
de Gramenet i Cassà de la Selva, on us esperen moltes sorpreses!
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Torna el Kinosaure!
Per tercer any consecutiu, Pack Màgic, la distribuidora de cinema infantil, tranquil i en 

català, impulsa el Kinosaure, una programació estable de cinema familiar amb sessions 
dinamitzades de jocs i màgia on els més petits viuran una experiència cinematogràfica 

completa i descobriran que la sala de cinema és un espai fantàstic on fer volar la 
imaginació i gaudir de les històries que expliquen les imatges

La principal novetat d’aquesta tercera edició és que al Kinosaure l’acompanya un 
animaló acabat de sortir de l’ou: el Petit Kinosaure

Es tracta d’una programació especialment dedicada als infants més remenuts, a partir 
de 2 anys, perquè s’introdueixin en les arts cinematogràfiques. Per a ells hem dissenyat 
sessions d’un màxim de 40 minuts en les quals hi haurà jocs i dinamització i un màxim 
de 30 minuts de pel·lícula adequats al seu ritme i nivell de comprensió, films tranquils i 

pausats sense estridències, amb una riquesa estètica i narrativa molt diversa.

I com a estrena destacada dins de la programació del Petit Kinosaure, tindrem la sessió 
especial de Cançons per a infants i bestioles on la cantant i actriu Elena Tarrats posarà 

veu en directe a les històries musicades del film.

Per la seva banda, i com els dos anys anteriors, el Kinosaure portarà pel·lícules per a 
públic familiar d’entre 60 i 90 minuts per a que les gaudeixin tant els adults com els 

infants. 
Algunes són estrenes recents a Catalunya i són una magnífica oportunitat per recuperar-

les i estar al dia del que es cou en l’animació europea.
La programació de pel·lícules que porta el Kinosaure són films del catàleg de Pack 

Màgic, una distribuidora de cinema enfocada en la difusió de materials audiovisuals que 
estimulin la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió de valors socials i 

culturals. Pack Màgic és una iniciativa de Drac Màgic.



Quan i on arribarà el Kinosaure 
a Catalunya?

El Kinosaure s’amaga a les sales de cinema 
quan comença a arribar el fred a les ciutats. 
Aquesta tardor/hivern 2019 farà estada a la 
sala dels cinemes Girona de Barcelona. El 
Petit Kinosaure, a més d’acompanyar-lo a 
Barcelona, també farà estada a La Sala del 
Centre Recreatiu de Cassà de la Selva i a la 

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré de Santa 
Coloma de Gramenet. Els infants podran gaudir 
d’un total de 22 sessions entre el 27 d’octubre 

de 2019 i el 2 de febrer de 2020.

Algunes estrenes...

Jacob, Mimmi i els gossos del bari. 
Edmunds Jansons, Letònia i Polònia, 2019, 70 min.

Cançons per infants i bestioles.
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 2014, 30 min.

Basia.
Marcin Wasilewski i Łukasz Kacprowicz, Polònia, 

2018, 50 min.

Gordon i Paddy.
Linda Hambäck, Suècia, 2017, 62 min.



Programació
El Petit Kinosaure a Barcelona

El Petit Kinosaure farà niu als Cinemes Girona de Barcelona cada diumenge a les 12.00 h 
entre el 8 de desembre de 2019 i el 2 de febrer de 2020.

8 de desembre a les 12.00 h.
Cançons per a infants i bestioles (Tänk om…) 
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 
30’. 
*Amb l’actuació de la cantant Elena Tarrats, 
que posarà veu a les cançons del film.

15 de desembre a les 12.00 h.
Laban, el petit fantasma (Lilla spӧket Laban) 
Alicja Björk Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Per-
sson i Per Åhlin, Suècia, 30’. 

22 de desembre a les 12.00 h.
Tipitips: Qui juga? (Vem? 1) 
Jessica Laurén, Suècia, 30’. 

29 de desembre a les 12.00 h.
Petzi i la mar salada (Rasmus klump) 
Michael Bohnenstingl, Johannes Weiland i 
Paul Cichon, Alemanya i Regne Unit, 30’. 

12 de gener a les 12.00 h.
Basia (Basia) 
Marcin Wasilewski i Łukasz Kacprowicz, 
Polònia, 30’. 

19 de gener a les 12.00 h.
Laban i Labolina (Lilla spӧket Laban) 
Alicja Björk Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Per-
sson i Per Åhlin, Suècia, 30’. 

26 de gener a les 12.00 h.
Tipitips: Qui balla? (Vem? 2) J
essica Laurén, Suècia, 30’. 

2 de febrer a les 12.00 h.
Cançons per a infants i bestioles (Tänk om…) 
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 



El Kinosaure a Barcelona
El Kinosaure, sessions dinamitzades de jocs i cinema per a tota la família, farà niu als 

Cinemes Girona de Barcelona cada diumenge a les 17.00 h entre el 8 de desembre de 
2019 i el 2 de febrer de 2020.

8 de desembre a les 17.00 h.
Gordon i Paddy (Gordon & Paddy) 
Linda Hambäck, Suècia, 62’. 
Recomanada a partir de 5 anys.

15 de desembre a les 17.00 h.
El regal de la Molly Monstre (Ted Sieger’s 
Molly Monster) Ted Sieger, Alemanya, Suècia i 
Suïssa, 70’. 
Recomanada a partir de 3 anys.

22 de desembre a les 17.00 h.
La increïble història de la pera gegant (Den 
Utrolige Historie om den Kæmpestore Pære) 
Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam i Amalie 
Næsby Fick, Dinamarca, 88’. 
Recomanada a partir de 4 anys.

29 de desembre a les 17.00 h.
El bosc de Haquivaqui (Dyrene i Hakke-
bakkeskogen) Rasmus A Sivertsen, Noruega i 
Països Baixos, 75’. 
Recomanada a partir de 4 anys.

12 de gener a les 17.00 h.
Phantom boy (Phantom boy) 
Alain Gagnol i Jean Loup Felicioli, França, 84’. 
Recomanada a partir de 8 anys.

19 de gener a les 17.00 h.
Al sostre del món (Tout en haut du monde) 
Rémi Chayé, França i Dinamarca, 81’. 
Recomanada a partir de 6 anys.

26 de gener a les 17.00 h.
El regal de la Molly Monstre (Ted Sieger’s 
Molly Monster) Ted Sieger, Alemanya, Suècia i 
Suïssa, 70’. 
Recomanada a partir de 3 anys.

2 de febrer a les 17.00 h.
Jacob, Mimi i els gossos del barri (Jēkabs, 
Mimmi un runājošie suņi) Edmunds Jansons, 
Letònia i Polònia, 70’. Recomanada a partir de 
6 anys.



El petit Kinosaure a Cassà de la Selva
El Petit Kinosaure visitarà La Sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva l’últim 

diumenge de mes entre el 27 d’octubre i el 29 de desembre de 2019.

27 d’octubre a les 17.00 h.
Laban, el petit fantasma (Lilla spӧket Laban) 
Alicja Björk Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Per-
sson i Per Åhlin, Suècia, 2006.

24 de novembre a les 17.00 h.
Tipitips: Qui juga? (Vem?) Jessica Laurén, Suè-
cia, 2010.

29 de desembre a les 11.00 h.
Cançons per a infants i bestioles (Tänk om…) 
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 
30’. 
*Amb l’actuació de la cantant Elena Tarrats, 
que posarà veu a les cançons del film.

El petit Kinosaure a Santa Coloma de Gramenet
El Petit Kinosaure visitarà la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré de Santa Coloma 

de Gramenet els dimarts a les 18.00 h entre el 5 de novembre i el 3vv de desembre de 
2019.

19 de novembre a les 18.00h
Laban, el petit fantasma (Lilla spӧket Laban) 
Alicja Björk Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Per-
sson i Per Åhlin, Suècia, 2006.

3 de desembre a les 18.00h.
Tipitips: Qui juga? (Vem?) 
Jessica Laurén, Suècia, 2010.

5 de novembre a les 18.00 h.
Cançons per a infants i bestioles (Tänk om…) 
Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 
30’. 
*Amb l’actuació de la cantant Elena Tarrats, 
que posarà veu a les cançons del film.



Un projecte de: 
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Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules i altres 
recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió 

de valors socials i culturals. 

Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i ne¬nes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de fomen-
tar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les accessibles 

a infants amb dificultats auditives.

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-pecia-
litzades en cinema infantil i d’anima¬ció, com títols clàssics que van ser populars entre altres 

generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, capaci-
tats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de pro-moció conce-
buts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per anar al 

cinema des de la infància. 


