
 
 
Comunicat de premsa 
 
                      

Comença un nou Cicle de Cinema Infantil 
a Sant Feliu de Llobregat 

 
 

             La pel·lícula L‘aneguet lleig i jo  
         inaugurarà l’XI edició d’aquest Cicle  

 
 
 
 

 

Els dies 18 i 19 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, començarà una nova edició del Cicle de 
Cinema Infantil, gràcies al conveni que ahir van signar l’Associació CineBaix i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística, a través del Servei Local de Català de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Enguany, l’inici d’aquest Cicle s’avança un mes, atenent la petició de molts nens i nenes, a qui 
es fa llarg esperar-se fins al novembre. La primera pel·lícula serà L’aneguet lleig i jo, una 
adaptació moderna del famós conte de Hans Christian Andersen, escrit fa més de cent anys. 
 
Com en les edicions anteriors, els infants de 3 a 12 anys cada mes rebran, a través de les 
escoles de Sant Feliu, un val de descompte, amb el qual l’entrada només els costarà 3 euros 
(4,50 euros als adults). 
 
El calendari previst de l’XI edició del Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu és el següent: 
 

18 i 19 d’octubre de 2008 
15 i 16 de novembre de 2008 
13 i 14 de desembre de 2008 
17 i 18 de gener de 2009 
14 i 15 de febrer de 2009 

      21 i 22 de març de 2009 
18 i 19 d’abril de 2009 
16 i 17 de maig de 2009 

        6 i 7 de juny de 2009 
 
L’edició anterior, que va acabar el juny passat, va batre el rècord de participació, amb un total 
de 3.030 espectadors. 
 
 
7 d’octubre 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 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
CNL ROSES. SLC de Sant Feliu de Llobregat 

slcsantfeliu@cpnl.cat – Tel. 93 685 24 32 
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