
 
 
Comunicat de premsa 
 
                      

El X Cicle de Cinema Infantil de Sant Feliu de Llobregat 
tanca amb gran èxit de participació 

 
 

Aquesta edició ha batut el rècord de públic,  
amb un total de més de 3.000 espectadors  

 
Aquest cap de setmana passat, a CineBaix s’ha projectat l’última pel·lícula de la desena edició 
del Cicle de Cinema Infantil, una edició que es va inaugurar el novembre amb la visita de 
l’Shrek i la Fiona per celebrar un aniversari tan emblemàtic com és el desè. 
 
Des del novembre fins ara, dins d’aquest Cicle s’ha projectat un total de vuit pel·lícules, a raó 
d’una cada mes, amb un total de 3.030 espectadors (1.633 infants i 1.397 adults). És la xifra 
més alta de les deu edicions que s’han fet fins ara, i representa una mitjana de 378,75 
espectadors per pel·lícula. La pel·lícula amb més èxit de públic va ser la que es va projectar al 
gener, Donkey Xote, que van veure més de 500 persones. 
 
El X Cicle de Cinema Infantil ha estat possible gràcies al conveni signat entre l’Associació 
CineBaix i el Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del Servei Local de Català de 
Sant Feliu de Llobregat. I també gràcies a la col·laboració dels centres escolars de la ciutat, 
que cada mes n’han fet difusió i han distribuït vals de descompte a l’alumnat. 
 
A més, fruit de l’esmentat conveni, a CineBaix també s’han projectat altres pel·lícules en català 
destinades al públic adult. Per posar només un exemple, a l’abril s’hi va estrenar en català 
Elegy. 
  
Com a cloenda d’aquesta desena edició del Cicle de Cinema Infantil, cada nen i nena que ha 
assistit a la projecció de l’última pel·lícula, Els fills de la pluja, ha rebut una Queta de regal, 
perquè durant l’estiu no s’oblidin de donar corda al català. 
 
 
17 de juny de 2008 
 
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la 
política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l'extensió 
territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana. 
 
Més informació: www.cpnl.cat 
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