


La 5a edició de Kinosaure arriba als Cinemes Girona
Cada diumenge, del 12 de desembre de 2021 al 30 de gener de 2022

Més que cinema!

KINOSAURE torna a Barcelona, i amb ell, la 5a edició de la programació infantil d’hivern 
dels Cinemes Girona! 

A partir del 12 de desembre i cada diumenge fins al 30 de gener, aquesta proposta 
cinematogràfica per a nens i nenes de 2 a 12 anys porta estrenes i pel·lícules europees 

sensibles, amb diversitat estètica i riques en valors i les fa cobrar vida a la sala de cinema a 
través d’espectacles, jocs i sorpreses per a tota la família.

KINOSAURE, l’animaló cinèfil, fa el niu als Cinemes Girona de Barcelona quan comença el fred i 
allà convida les famílies a fer un viatge col·lectiu cap als orígens del cinema: llum, so i moviment! 

Taumàtrops, doblatge cinematogràfic i jocs lumínics són algunes de les animacions amb les 
quals els infants podran jugar a l’entrada i sortida de la sala de cinema i que acompanyaran 
una programació especialment pensada per aquestes tendres exploracions del 7è art: estrenes, 
sessions adaptades a les diferents edats i el cinema divers, tranquil i en català de Pack Màgic. 

A més, gràcies a la col·laboració amb Edicions Cavall Fort i Sapos y princesas, abans de començar 
cada sessió una sorpresa estarà esperant al vestíbul del cinema als i les primeres en arribar.

https://www.cinemesgirona.cat/
https://www.packmagic.cat/
https://cavallfort.cat/
https://saposyprincesas.elmundo.es/




Estrenes i activitats en viu

A més, els diumenges 23 i 30 de gener es podrà 
veure l’estrena de La meva mare és una goril·la, 
una preciosa faula on la Jana i la seva mare 
adoptiva descobreixen que tenen més coses en 
comú de les que pensaven.

Durant la sessió inaugural i la matinal del 2 de gener, tindrà lloc un espectacle participatiu 
conduït per la cantant, violinista, percussionista i musicoterapeuta Laura Peinado, on, amb la 
inspiració dels i les protagonistes de la pel·lícula El vent entre les canyes, aprendrem a fer música 
a través del cos. 

El 9 de gener la cantant i compositora Tànit Navarro posarà veu en directe a la banda sonora de 
la pel·lícula Cançons per a infants i bestioles.

ESTRENA

El calendari de la nova edició de KINOSAURE preveu una sèrie de cites singulars adreçades al 
públic infantil. 

Laura Peinado Tànit Navarro

On i quan?
KINOSAURE tindrà lloc als Cinemes Girona 
de Barcelona, cada diumenge entre el 12 de 
desembre i el 30 de gener. 

Els matins, a les 12.00 h, amb sessions de 45 
minuts, especialment recomanades per als 
infants més petits (a partir de 2 anys). I a les 
tardes, a les 16.30 h amb llargmetratges per a 
tots els públics.

Tota la informació d’aquesta edició a: 
www.packmagic.cat.

https://www.packmagic.cat/films/la-meva-mare-es-una-gorilla/
http://El vent entre les canyes
https://www.tanitnavarro.com/
https://www.packmagic.cat/films/cancons-per-a-infants-i-bestioles/
http://www.packmagic.cat




Programació Kinosaure als Cinemes Girona de Barcelona

Diumenge 12 de desembre

Diumenge 2 de gener

Diumenge 19 de desembre

Diumenge 26 de desembre (sessió única)

16.30 h
Bon dia, món!

12.00 h
El vent entre les canyes 
Amb espectacle participatiu de percussió corporal

16.30 h
Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món

18.00 h
Les vides de Marona

12.00 h
No-no i les peripècies aqüàtiques

16.30 h
Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món

ACTUACIÓ EN DIRECTE 

12.00 h
El vent entre les canyes 
Amb espectacle participatiu de percussió corporal

ACTUACIÓ EN DIRECTE 

Sessions recomanades per a infants a partir de 2 anys.
Sessions recomanades per a tots els públics.

https://www.packmagic.cat/kinosaure/
https://www.packmagic.cat/films/bon-dia-mon/
https://www.packmagic.cat/films/el-vent-entre-les-canyes/
https://www.packmagic.cat/films/ratolins-i-guineus-una-amistat-dun-altre-mon/
https://www.packmagic.cat/films/marona/
https://www.packmagic.cat/films/no-no/
https://www.packmagic.cat/films/ratolins-i-guineus-una-amistat-dun-altre-mon/
https://www.packmagic.cat/films/el-vent-entre-les-canyes/


Diumenge 9 de gener

Diumenge 16 de gener

12.00 h
Cançons per a infants i bestioles 
Amb espectacle de cant en viu

12.00 h
Tipitips: Qui juga?

16.30 h
La meva mare és una goril·la

Diumenge 23 de gener

12.00 h
El viatge al país de miniatura de No-no

16.30 h
La meva mare és una goril·la

Diumenge 30 de gener

ESTRENA

ESTRENA

16.30 h
Bon dia, món!

16.30 h
Bon dia, món!

12.00 h
No-no i les peripècies aqüàtiques

ACTUACIÓ EN DIRECTE 

https://www.packmagic.cat/films/cancons-per-a-infants-i-bestioles/
https://www.packmagic.cat/films/tipitips/
https://www.packmagic.cat/films/no-no/
https://www.packmagic.cat/films/bon-dia-mon/
https://www.packmagic.cat/films/bon-dia-mon/
https://www.packmagic.cat/films/no-no/


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 nenes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de 
fomentar 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 
especialitzades en cinema infantil i d’animació, 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, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de promoció 

concebuts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per 
anar al cinema des de la infància. 

PREMSA
Good Movies Comunicació
Teresa Pascual
Anne Pasek
info@goodmovies.cat
636 539 258
608 212 861
www.goodmovies.cat

CINEMES GIRONA
Carrer de Girona, 175
08037 Barcelona
931 18 45 31
www.cinemesgirona.cat

Preu de l’entrada: 6€

DISTRIBUCIÓ
Pack Màgic
produccio@packmagic.cat
93 216 00 04
www.packmagic.cat
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CINEMES GIRONA
Carrer de Girona, 175
08037 Barcelona
931 18 45 31
www.cinemesgirona.cat

Preu de l’entrada: 6€


