
Conversatori: «Cine y culturas infantiles» (Apto para todos los públicos) 
 
Data: 29/04/2014  -  Horari: 18:30 h. 
 

Lloc: Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans (IEC), c/ del Carme, núm. 47, 
Barcelona. 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en 
Socioantropologia dels mons contemporanis, de l’Institut Català d’Antropologia (ICA). 

 

CAT / CAS 

En aquest conversatori singular, en el qual participaran petits i grans, pretenem parlar i debatre col·lectivament i entre 
generacions sobre cinema, cultures i infanteses. Per a això el conversatori s’obrirà amb la presentació del treball que l’Eva 
Martí i la Rita Santamaría, alumnes de 5è. de primària de l’escola Ferran Sunyer de Barcelona, han realitzat sobre “El 
naixement del cinema” i amb algunes consideracions dels organitzadors. El conversatori és apte doncs per a tots els 
públics, i així, tot i que els adults poden venir sols, sense que necessàriament els acompanyi cap menor, no obstant això sí 
que hauran de portar amb si a aquells nens i nenes que encara conserven en si i als quals segueix sorprenent el cinema. 

_________________________________________________________________________________________ 

En este conversatorio singular, en el que participarán chicos y grandes, pretendemos hablar y debatir colectivamente y 
entre generaciones sobre cine, culturas e infancias. Para ello el conversatorio se abrirá con la presentación del trabajo que 
Eva Martí y Rita Santamaría, alumnas de 5º de primaria de la escuela Ferran Sunyer de Barcelona, han realizado sobre “El 
nacimiento del cine” y con algunas consideraciones de los organizadores. El conversatorio es apto pues para todos los 
públicos, y así, si bien los adultos pueden venir solos, sin que necesariamente les acompañe ningún menor, sin embargo sí 
que tendrán que traer consigo a esos niños y niñas que todavía conservan en sí y a quienes sigue asombrando el cine. 

 

Entrada lliure, gratuïta i amb una petita sorpresa assegurada.  

 

Col·labora: Institut d’Estudis Catalans (IEC) 


