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“Catorze quilòmetres” 
 

 

Novament us proposem crear un espai de 
xerrada amb els vostres fills i filles adolescents 
per parlar sobre la diversitat cultural i el 
fenomen migratori. 
Per fer-ho primer de tot veurem conjuntament 
la pel·lícula “Catorze quilòmetres”.  
“Catorze quilòmetres” és la distància que 
separa Àfrica d'Europa per l'Estret de Gibraltar. 
A Àfrica hi ha milions de persones l'únic 
objectiu de les quals és entrar a Europa 
perquè la fam no entén de fronteres ni de 

barreres. Aquest llargmetratge vol aportar una mica de llum a les ombres de la immigració. Buba 
Kanou, Violeta Sunny Sunny i Mukela 
Kanou emprenen un llarg i perillós viatge cap a Europa a través de Mali, Níger, Algèria i el Marroc 
i mostren certs aspectes no gaire coneguts de la realitat africana. 
Un cop hagueu acabat de veure-la podeu començar preguntant-vos que us ha semblat, si heu 
entès que el s’ha explicat a la pel·lícula. Un cop trencat el gel obriu debat i xerreu amb llibertat 
sobre el tema. 
 
Us proposem algunes preguntes per tal de debatre al voltant d’elles: 

- Quina va ser la temàtica d'aquesta pel·lícula? Què van intentar dir-nos? 
- Hi ha alguna cosa que t'hagi incomodat de la pel·lícula? 
- Creieu que les raons per les quals Violeta, Buba i Mukela decideixen emprendre la seva 
- aventura són tan importants com per a arriscar les seves vides i deixar a les seves 

famílies? Faríeu el mateix per a tenir una oportunitat de viure millor o per a continuar 
sent lliures? 

- Per què en determinades cultures la dona no té llibertat per a triar el seu futur? 
- Us semblen molt llunyans en el temps els matrimonis concertats? Coneixeu casos de 

matrimonis concertats? 
- Tenint en compte els perills que han d'afrontar els protagonistes val la pena tant de 

sofriment per a aconseguir el que els espera a Europa? Una vegada a Espanya, millorarà 
la seva situació de debò? 

- Coneixíeu el tràgic procés pel qual passen les persones que duen a terme aquest viatge? 
Si no teniu o no trobeu la pel·lícula està disponible a la plataforma online “Filmin” i a Youtube. 
 
Recordeu que podeu comentar la pel·lícula a la xarxa amb el hastag #elclubacasa! 
 


