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Aquet catàleg es una mostra de les pel·lícules mes vistes, per altres pel·lícules, pregunteu-nos.
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8 apellidos vascos (2014)
Direcció: Emilio Martínez-Lázaro
Intèrprets : Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde
Sinopsi : En Rafa, un andalús de soca-rel, no ha hagut de sortir de la seva estimada
Sevilla per aconseguir el que més li importa a la vida: el fino, la gomina i les dones.
Fins que un dia tot canvia quan apareix la primera dona que es resisteix als seus
encants: l’Amaia, una basca. En Rafa, decidit a conquerir-la, viatja fins a un poble
d'Euskadi. Allà, per aconseguir a l’Amaia farà el que calgui, fins i tot fer-se passar
per basc.

Avatar (2009)
Direcció: James Cameron
Intèrprets : Sam Worthington, Zoë Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez,
Giovanni Ribisi, Joel David Moore
Sinopsi : En Jake Sully, un ex marine confinat a una cadira de rodes, és reclutat per
viatjar a anys llum, al planeta Pandora, on un consorci corporatiu està extraient un
mineral que serà clau en la solució de la crisi energètica de la Terra. Degut a la
toxicitat de l'atmosfera de Pandora, han creat el Programa Avatar, en què
"conductors" humans tenen les seves consciències unides a un avatar, un cos biològic
controlat de forma remota que pot sobreviure en aquest entorn. Aquests avatars han
estat creats genèticament com híbrids combinant ADN humà amb el dels nadius de
Pandora ... els Na'vi. Convertit en un avatar, en Jake pot tornar a caminar. Se li
assigna la missió d'in-filtrar-se entre els Na'vi, que s'han convertit en un obstacle important per a l'extracció del
preuat mineral. Però una bella dona Na'vi, Neytiri, li salva la vida, i això ho canvia tot ...
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Birdman (2014)
Direcció : Alejandro González Iñárritu
Intèrprets : Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Amy Ryan, Emma
Stone, Naomi Watts, Andrea Riseborough
Sinopsi : "Birdman o (La inesperada virtut de la ignorància)" és una comèdia negra
que explica la història d'un actor - famós per donar vida a un emblemàtic
superheroi - que lluita per muntar una obra de teatre a Broadway. En els dies que
precedeixen a la nit de l'estrena s'embranca amb el seu ego i tracta de recuperar la
seva família, la seva carrera i a si mateix.

Bob Esponja : Un héroe fuera del agua (2015)
Direcció : Paul Tibbitt
Sinopsi :
En Bob Esponja, l’invertebrat marí famós en el món sencer, desembarca en el nostre
món per viure la seva major aventura fins a la data. La vida a Fondo Bikini no podria
ser millor per a un etern optimista com són en Bob Esponja i els seus amics. Quan
algú roba la recepta ultrasecreta de les Cangreburgers, els perpetus enemics Bob
Esponja i Plankton hauran d'unir les seves forces per enfrontar-se al malvat pirata
Alameda Jack, qui té els seus propis plans per a aquestes delicioses exquisideses.
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Boyhood (Moments d'una vida) (2014)
Direcció: Richard Linklater
Intèrprets : Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan Hawke
Sinopsi :
Richard Linklater, l'autor de la memorable trilogia iniciada amb "Abans de clarejar",
torna a sorprendre'ns amb una nova i impactant proposta cinematogràfica que ha
guanyat 3 Globus d'Or i està nominada a 6 Oscars, incloent el de Millor Pel·lícula.
"Boyhood (Moments d'una vida)" és un drama rodat amb el mateix grup d'actors
durant dotze anys, concretament des del 2002 fins al 2013, que tracta d'un viatge
tan èpic com íntim a través de l'eufòria de la infantesa, els sísmics canvis d'una
família moderna, i el pas del temps.

Braveheart (1995)
Direcció : Mel Gibson
Intèrprets : Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus MacFadyen,
Catherine McCormack, Brendan Gleeson, David O'Hara, Tommy Flanagan, Brian
Cox, James Cosmo, Alun Armstrong, Ian Bannen, Sean McGinley, Gerard McSorley,
Stephen Billington, Peter Hanly, Michael Byrne, John Kavanagh, Peter Mullan, David
Gant, Malcolm Tierney, Richard Leaf
Sinopsi : Al segle XIV, els escocesos viuen oprimits pels costosos tributs i les injustes
lleis imposades pels anglesos. En William Wallace és un jove escocès que torna a la
seva terra després de molts anys d'absència. Sent un nen, tota la seva família va ser
assassinada pels anglesos, raó per la qual va anar a viure lluny amb un oncle seu.
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Capitán América : El Soldado de invierno (2014)
Direcció: Anthony Russo i Joe Russo
Intèrprets : Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson,
Sebastian Stan
Sinopsi : Després dels devastadors esdeveniments esdevinguts a Nova York amb Els
Venjadors, "Capità Amèrica. El Soldat d'Hivern ", de Marvel, ens explica com l’Steve
Rogers, àlies el Capità Amèrica, viu tranquil·lament a Washington DC intentant
adaptar-se al món modern. Però quan ataquen a un col·lega de SHIELD, l’Steve es
veu embolicat en una trama d'intrigues que amenaça amb posar en perill al món
sencer. El Capità Amèrica uneix forces amb la Vídua Negra i lluita per treure a la
llum una conspiració cada vegada més gran, mentre fa front a assassins
professionals enviats per silenciar-lo. Quan per fi es revela la magnitud de la malvada trama, el Capità Amèrica i la
Viuda Negra comptaran amb l'ajuda d'un nou aliat, el Falcó. Però s'hauran d'enfrontar a un enemic inesperat i
extraordinari: el Soldat d'Hivern.

Como entrenar a tu dragón 2 (2014)
Direcció: Dean DeBlois
Sinopsi : Han passat cinc anys des que l’Hipo i i el Desdentao aconseguissin unir
amb èxit a dracs i víkings a l'illa de Berk. Mentre l’Astrid, en Snoutlou i la resta de la
banda es desafien els uns als altres amb curses de dracs (el nou esport favorit a
l'illa), l'ara inseparable parella viatja pel cel, traçant territoris desconeguts i
explorant nous mons. Però quan una de les seves aventures els porta a descobrir
una illa de gel secreta, que és la llar de centenars de dracs salvatges i del misteriós
Genet de Dracs, els dos amics es troben al centre d'una batalla per protegir la pau.
Ara l’Hipo i en Desdentao s’han d'unir per lluitar pel que creuen, i així s'adonaran
que només junts tindran el poder de canviar el futur tant dels homes com dels
dracs.
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Dios mío, ¿pero qué hemos hecho? (2014)
Direcció: Philippe de Chauveron
Intèrprets : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédérique
Bel
Sinopsi : Els Verneuil són un elegant matrimoni de províncies, tradicional, dels de
tota la vida ... Els casaments de les seves primeres tres filles no han estat com els
seus pares somiaven. El senyor Verneuil mai va imaginar tenir un gendre musulmà,
un de jueu, i un altre de xinès. Els soferts pares esperen que la seva bufona filla
menor almenys es casi per l'Església.

Dos tontos todavía más tontos (2014)
Direcció: Bobby Farrelly y Peter Farrelly
Intèrprets : Jim Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner, Laurie Holden, Rob Riggle,
Rachel Melvin, Steve Tom.
Sinopsi : En Jim Carrey i en Jeff Daniels tornen a encarnar els seus famosos papers
de "Dos tontos muy tontos" com a Lloyd i Harry a "Dos tontos todavía más tontos".
Els directors del primer lliurament, els germans Peter i Bobby Farrelly, porten en
aquesta ocasió a en Lloyd i a en Harry de viatge per tal que aquest darrer trobi a la
filla que no sabia que tenia, i es pugui enfrontar a la responsabilitat que mai, sota
cap concepte, havien de donar-li.
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El corredor del laberinto (2014)
Direcció: Wes Ball
Intèrprets : Dylan O’Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Will Poulter,
Aml Ameen, Blake Cooper, Ki Hong Lee, Patricia Clarkson
Sinopsi : En Thomas es desperta en un ascensor que puja lentament. Quan la caixa
s'atura i les portes s'obren, es veu enmig d'un grup de nois que li donen la
benvinguda al Clar: un enorme espai obert flanquejat per gegantins murs de
formigó. La seva ment està totalment en blanc. No té ni idea d'on està, no sap d'on
ve, i no pot recordar ni als seus pares, ni el seu passat, ni tan sols el seu propi nom.
Ni en Thomas ni la resta dels seus companys saben com ni per què han arribat al
clar. Només saben que les gegantines portes de formigó que condueixen al Laberint
s'obren cada matí. Que cada nit, amb la posta de sol, es tornen a tancar. I que, cada trenta dies, un noi nou arriba
a l'ascensor. El predictible comportament del Laberint va fer que l'arribada de Thomas fora esperada. El que no
era d’esperar, però, és que la caixa aparegués de nou, menys d'una setmana després, portant a la Teresa, la
primera noia en arribar al clar. En Thomas descobreix que cada habitant del Clar té assignada una tasca, des de
treballs de jardineria o construcció, a ser un dels corredors d'elit que elaboren el mapa dels murs del Laberint que
els manté captius, la configuració dels quals canvia cada nit. Els Corredors del Laberint corren contrarellotge
intentant cobrir el major terreny possible abans que acabi el dia, quan el Laberint es tanca hermèticament i els
mortífers laceradors biomecànics deambulen per les galeries de la gegantina estructura de formigó. Tot i ser un
nouvingut o "novell", en Thomas sent una inquietant familiaritat cap al Clar i el Laberint. Hi ha alguna cosa profundament desada en la seva memòria que, de fet, pot ser la clau per resoldre els misteris del Laberint i, potser,
del món que es troba més enllà.

El francotirador (2014)
Direcció: Clint Eastwood
Intèrprets : Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Luke Grimes, Navid
Negahban, Keir O’Donnell
Sinopsi : En Chris Kyle és el franctirador més letal de la història de l'exèrcit dels
Estats Units. Però hi ha alguna cosa més en ell a part de ser un bon tirador. El
marine del grup d'operacions especials de la Marina d'Estats Units, Chris Kyle, és
enviat a l'Iraq amb una sola missió: protegir els seus companys d'exèrcit. La seva
precisió mil·limètrica salva incomptables vides en el camp de batalla i, a mesura que
s'estenen les seves valents gestes, es guanya el sobrenom de Llegenda. No obstant
això, la seva reputació també creix rere de les línies enemigues, de manera que
posen preu al seu cap i es converteix en un objectiu prioritari dels insurgents. També s'està enfrontant a una altra
batalla a casa: ser un bon marit i pare des de l'altre costat del món. Malgrat el perill, i del preu que, per la seva
activitat, ha de pagar la seva família al seu país, en Chris serveix durant quatre angoixants missions a l'Iraq,
personificant l'emblema del credo dels SEAL: "no deixar a cap home enrere" . Però en tornar a casa, amb la seva
dona i amb els seus fills, en Chris descobreix que el que no pot deixar enrere és la guerra.
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El hobbit : La batalla de los cinco ejércitos (2014)
Direcció: : Peter Jackson
Intèrprets : Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Cate Blanchett,
Orlando Bloom, Christopher Lee, Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Aidan
Turner
Sinopsi : Quan reclamen la seva pàtria al drac Smaug, la Companyia desencadena,
sense voler, una força malvada al món. Furiós, Smaug descàrrega flamarades d'ira
sobre els habitants indefensos de Ciutat del Llac. Thorin, consumit per l'obsessió
de reclamar el seu tresor, sacrifica l'amistat i l'honor mentre els frenètics intents
de Bilbo per fer-lo entrar en raó porten al hobbit a prendre una decisió arriscada i
perillosa; però les amenaces que els esperen són encara més grans. Sauron, el
major adversari de tots, ha enviat legions de orcs a un atac furtiu a la Muntanya
Solitària sense que ningú se n'assabenti, amb excepció del mag Gandalf. A mesura que el mal plana sobre el seu
creixent conflicte, les races dels nans, els elfs i els homes han de decidir si uneixen les seves forces o s'abandonen
a la destrucció. Tot d'una, en Bilbo es veu abocat a lluitar per la seva vida i la dels seus amics en l'èpica batalla dels
cinc exèrcits, mentre el futur de la Terra Mitjana penja d'un fil.

El niño (2014)
Direcció : Daniel Monzón
Intèrprets : Lluís Tosar, Jesús Castro, Sergi López, Ian McShane, Bárbara Lennie,
Eduard Fernández, Jesús Carroza, Said Chatiby, Mariam Bachir
Sinopsi : Frontera sud d'Europa. Dos continents, tres països, 14 quilòmetres ...
terra de contraban. Desafiant l'autoritat dels capos locals, tres xavals de tot just
20 anys decideixen muntar-s'ho pel seu compte i s'introdueixen en el món del
narcotràfic gairebé com si es tractés d’un joc. Són molts diners a l'abast de qui
tingui el valor de travessar la distància gairebé inexistent entre Espanya i Àfrica
volant sobre les onades en una llanxa carregada d'haixix i amb la policia trepitjant- li els talons .
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Els Boxtrolls (2014)
Direcció: Graham Annable y Anthony Stacchi
Sinopsi : Cheesebridge (Pont Formatge) és una elegant ciutat de l'era post
victoriana, obsessionada pels diners, la classe i el més deliciós dels formatges
pudents. A sota d'aquesta ciutat hi viuen els Boxtrolls, uns éssers estrafolaris i
adorables que porten caixes de cartró reciclat com les tortugues porten la closca.

Epic : El mundo secreto (2013)
Direcció: Chris Wedge.
Sinopsi : "Epic: El món secret" ens descobreix un fantàstic univers on es lliura una
permanent batalla que entre les forces del bé, que defensen la conservació de la
natura, i les forces del mal, l'objectiu de les quals és destruir-la. Per art de màgia,
una adolescent es veu arrossegada fins a aquest recòndit univers, on s'uneix a un
equip format per guerrers d'elit i un conjunt de graciosos i extraordinaris éssers, per
intentar salvar el seu món i el nostre.
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E.T., el extraterrestre (1982)
Direcció : Steven Spielberg
Intèrprets : Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore,
Peter Coyote, C. Thomas Howell, K.C. Martel, Sean Frye, Erika Eleniak
Sinopsi : Un petit ésser d'un altre planeta es queda abandonat a la Terra quan la
seva nau, en emprendre la tornada, s'oblida d'ell. Està completament sol i té por,
però es farà amic d'un nen, que l'amagarà a casa seva. El petit i els seus germans
intenten trobar la manera que el petit extraterrestre torni al seu planeta abans no
el trobin els científics i la policia.

Éxodus : Dioses y reyes (2014)
Direcció: Ridley Scott
Intèrprets : Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben
Mendelsohn, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, María Valverde
Sinopsi : "Exodus: Déus i reis" narra la història d'un home el coratge del qual arriba
a desafiar a un imperi. El director Ridley Scott dóna nova vida a la història del
desafiant líder Moisès i la seva rebel·lió contra el faraó Ramsés, alliberant a 400.000
esclaus en una èpica fugida d'Egipte després d'un terrorífic cicle de mortíferes
plagues.
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Forrest Gump (1994)
Direcció : Robert Zemeckis
Intèrprets : Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field,
Rebecca Williams, Michael Conner Humphreys, Harold G. Herthum, Haley Joel
Osment, George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam Anderson, Margo Moorer,
Ione M. Telech, Christine Seabrook
Sinopsi : En Forrest Gump pateix des petit un cert retard mental. Malgrat tot, gràcies a la seva tenacitat i al seu bon cor, serà protagonista d'esdeveniments crucials
del seu país durant diverses dècades. Mentre passen per la seva vida multitud de
coses en la seva ment, sempre està present la bella Jenny, el seu gran amor des de
la infància, que amb la seva mare serà la persona més important en la seva vida.

Godzilla (2014)
Direcció: Gareth Edwards
Intèrprets : Vin Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth
Olsen, Juliette, David Strathairn, Sally Hawkins
Sinopsi : A "Godzilla", el famós monstre s'enfronta a unes malvades criatures que,
animades per l'arrogància científica de la humanitat, amenacen la nostra pròpia
existència en una història de valor i reconciliació davant les poderoses forces de la
natura. L’aterridor Godzilla apareix per restablir l'equilibri davant una humanitat
indefensa.
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Gru 2 - El meu dolent preferit
Direcció: Pierre Coffin y Chris Renaud.
Sinopsi : En Grup - un dels majors malvats del món - ha decidit deixar enrere la
seva carrera de malifetes per esdevenir el pare perfecte. Mentre ho intenta, és
reclutat per una organització anticriminal i supersecreta. Tot d'una, passa a estar
del costat dels bons, per tal d'ajudar-los a salvar el món. Però ara l'exmalvat
s'enfronta a altres problemes més quotidians: mantenir a tres nenes i convidar a
una dona a sopar, cosa que el treu totalment de polleguera.

Hércules (2014)
Direcció: Brett Ratner
Intèrprets : Dwayne Johnson, Irina Shayk, Ingrid Bolsø Berdal, John Hurt, Joseph
Fiennes, Peter Mullan, Rufus Sewell, Ian McShane, Aksel Hennie, Reece Ritchie,
Tobias Santelmann, Rebecca Ferguson
Sinopsi : Home i llegenda, l’Hèrcules lidera un grup de mercenaris amb la missió
d'acabar amb la sagnant guerra civil que assola les terres de Tràcia i restaurar en el
tron al seu legítim rei. Turmentat des del seu naixement, l’Hèrcules té la força d'un
déu, però sent i pateix com un humà. Inimaginables enemics posaran a prova la
força mítica d'Hèrcules en aquesta versió sobre un dels més èpics herois d'acció de
tots els temps.

18

Interstellar
Direcció: Christopher Nolan.
Intèrprets : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael
Caine, Bill Irwin, Casey Affleck, Topher Grace, David Oyelowo, John Lithgow, Ellen
Burstyn, David Gyasi
Sinopsi : En veure que la vida a la Terra està arribant al final, un grup d'exploradors
decideix embarcar-se en la que pot ser la missió més important de la història de la
humanitat : emprendre un viatge més enllà de la nostra galàxia, per tal de descobrir
si les estrelles poden albergar el futur de la raça humana.

Intocable
Direcció: Eric Toledano i Olivier Nakache
Intèrprets : François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clotilde Mollet,
Alba Gaïa Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri
Sinopsi : Després d'un accident de parapent, Philippe, un ric aristòcrata, contracta
a Driss com a assistent i cuidador, un jove procedent d'un barri d'habitatges públics
que ha sortit recentment de presó - en altres paraules, la per-sona menys indicada
per al treball -. Junts van a barrejar a Vivaldi i "Earth, Wind & Fire", la dicció elegant
i l'argot de carrer, els vestits i els pantalons de xandall. Dos mons xocaran i hauran
de entendre mútuament per donar lloc a una amistat tan demencial, còmica i
sòlida com inesperada, una relació singular que genera energia i els fa ... intocables!
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Jurassic Park (1993)
Direcció : Steven Spielberg
Intèrprets : Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana
Richards, Joseph Mazzello, Wayne Knight, Samuel L. Jackson, Bob Peck, Martin
Ferrero, BD Wong, Miguel Sandoval, Gerald R. Molen
Sinopsi : El multimilionari John Hammond aconsegueix fer realitat el seu somni de
clonar dinosaures del Juràssic, i crear amb ells un parc temàtic en una illa remota.
Abans d'obrir-lo al públic, convida a una parella d'eminents científics i a un matemàtic perquè comprovin la viabilitat del projecte. Però les mesures de seguretat del
parc no preveuen l'instint de supervivència de la mare naturalesa ni la cobdícia humana.

La Lego película
Direcció : Phil Lord y Chris Miller
Intèrprets : Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben
Kingsley, Rebecca Hall, James Badge Dale, Jon Favreau, Stephanie Szostak
Sinopsi : "La Lego pel·lícula" explica la història d'Emmet, una figureta Lego
absolutament normal i fidel a les normes, que és identificada per error com la
persona més extraordinària i la clau per salvar el món. Es veu llavors immers en una
recerca èpica per detenir un malvat tirà, una aventura per la qual Emmet no està
preparat en absolut, el que resulta especialment divertit.
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Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1
Direcció: Francis Lawrence
Intèrprets : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman,
Jeffrey Wright, Donald Sutherland, Jena Malone, Sam Claflin
Sinopsi : Després de "Els Jocs de la Fam" (2012) i "Els Jocs de la Fam: En flames"
(2013), arriba el tercer lliurament de la saga. La crònica futurista de Katniss
Everdeen entra en un nou món. Els jocs han quedat totalment destruïts per sempre,
però la lluita per sobreviure s’està a punt d'intensificar. La Katniss haurà de fer front
a obstacles impossibles, observada per una nació plena d'esperança, i fer ús de tot
el seu coratge i la seva força contra el totpoderós Capitoli. Llavors s'adona que no té
més opció que estendre les seves ales i personificar, en cos i ànima, el símbol del ocell de la revolta. Encara que
només sigui per salvar en Peeta, s'haurà de convertir en una líder.

Los mercenarios 3 (2014)
Direcció: Patrick Hughes
Intèrprets : Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Harrison
Ford, Mel Gibson, Randy Couture, Antonio Banderas, Terry Crews, Jet Li, Wesley
Snipes
Sinopsi : En Barney, en Christmas, i la resta de l'equip s'enfronten a en Conrad
Stonebanks, l'home que va fundar els mercenaris fa anys, abans de convertir-se
en un despietat traficant d'armes, i al qual en Barney va haver de matar ... o això
creia fins ara. En Conrad, que ja va esquivar la mort un cop, té un sol objectiu:
acabar amb els mercenaris, però els plans d’en Barney són uns altres, i decideix
que el millor és reclutar sang nova per lluitar contra la vella generació. Llavors
reuneix un grup compost per homes més joves, més ràpids i amb més coneixements tècnics. La missió, vella
escola contra nova escola, es converteix en la batalla més personal que han lliurat els mercenaris.
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Los pinguinos de Madagascar (2014)
Direcció : Eric Darnell y Simon J. Smith
Sinopsi : Els equips de superespies no es fan ... surten d'un closca. Descobreix els
secrets de les millors i més divertides aus encobertes del món de l'espionatge. Són
l'elit de l'elit i uneixen les seves forces a una elegant organització encoberta
anomenada Vent Nord, liderada per l'atractiu i musculós Agent Classificat. Junts
s'hauran d’enfrontar a un temible malvat que pretén apoderar-se del món.

Los vengadores (2012)
Direcció: Joss Whedon
Intèrprets : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans,
Jeremy Renner, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, Stellan
Skarsgård, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Gwyneth Paltrow
Sinopsi : Continuant les aventures èpiques a la gran pantalla que van començar
amb "Iron Man", "L'increïble Hulk", "Iron Man 2", "Thor" i "Capità America: El
primer Venjador", "Els Venjadors" significa la reunió més espectacular de superherois de Marvel. Un enemic inesperat amenaça de posar en perill la seguretat mundial, així que en Nick Fúria, el director de l'agència internacional per al manteniment de la pau coneguda amb el nom de SHIELD, necessita trobar urgentment un
equip que salvi al món del més gran dels desastres. Basada en el famós còmic que es va publicar per primera
vegada el 1963, "Els Venjadors" reuneix els superherois més emblemàtics de Marvel i serà la primera vegada que
apareguin tots junts a la gran pantalla.
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Lucy (2014)
Direcció: Luc Besson
Intèrprets : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked,
Analeigh Tipton
Sinopsi : La Lucy és una dona que es veu embolicada involuntàriament en un
assumpte molt fosc del qual haurà de sortir utilitzant als seus propis captors, i que
acabarà transformant-se en una guerrera despietada l'evolució de la qual acabarà
superant la lògica humana.

Maléfica (2014)
Direcció: Robert Stromberg
Intèrprets : Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Brenton Thwaites, Imelda
Staunton, Sam Riley, Juno Temple, Lesley Manville, Kenneth Cranham, Hannah New
Sinopsi : "Malèfica" és la història mai explicada de la malvada més fascinant de
Disney, la dolenta del clàssic de "La Bella Dorment" i les circumstàncies que donen
lloc a la seva traïció i que acaben endurint el seu cor pur. Malèfica es veu
arrossegada per les seves ànsies de venjança i pel seu desig de protegir el regne
que presideix i llança una maledicció sobre la petita Aurora, la filla acabada de
néixer del Rei. A mesura que creix, l’Aurora es veu atrapada en un conflicte entre el
regne del bosc i el regne humà. Malèfica comprèn que Aurora és la clau per a la pau
del regne, i es veu obligada a prendre una decisió dràstica que canviarà per sempre el destí de tots dos mons.
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Mamma mía! (2008)
Direcció: Phyllida Lloyd
Intèrprets : Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie
Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski
Sinopsi : La Donna, una mare independent i soltera, propietària d'un petit hotel en
una idíl·lica illa grega, està a punt de deixar que marxi la Sophie, la filla a la qual ha
criat sola. La Donna ha convidat les seves dues millors amigues al casament de la
seva filla: Rosie, una dona pràctica i lògica; i Tanya, rica i multidivorciada. Les dues
són ex membres de la seva antiga banda, Donna and the Dynamos. Per la seva
banda, Sophie també ha fet tres invitacions molt especials. Decidida a trobar un
pare perquè la porti a l'altar, convida a tres homes que van visitar la paradisíaca illa
fa 20 anys. Durant les següents caòtiques i màgiques 24 hores, floriran nous amors i es revifaran vells romanços
en una illa plena de possibilitats.

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014)
Direcció: Javier Fesser
Sinopsi : Els agents Mortadelo i Filemó es veuen obligats a fer ús de tota la seva
capacitat per no resoldre mai res i de sembrar el caos allà on van, per trobar el
parador de’n Jimmy, un acomplexat malfactor que tampoc despunta pel seu elevat
coeficient intel·lectual, circumstància molt perillosa quan portes penjant del teu
helicòpter una bombeta atòmica que pot fer ¡PUM! en qualsevol moment.
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Noche en el museo : El secreto del faraón (2014)
Direcció: Shawn Levy
Intèrprets : Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Dan Steven, Ben Kingsley,
Steve Coogan, Ricky Gervais, Rebel Wilson, Patrick Gallagher
Sinopsi : En Larry reuneix als nostres personatges favorits amb nous amics, per
embarcar-se en una missió èpica per tal de poder salvar la màgia abans que
desaparegui per sempre. La Tauleta que torna la vida als hostes del museu ha
començat a deteriorar-se, i l'única manera de restaurar-la pot trobar-se en el
Museu Britànic. En Larry, que farà qualsevol cosa per salvar els seus amics, emprèn
el viatge de Nova York a Londres, per tal de descobrir el secret de la Tauleta.

Noé (2104)
Direcció: Darren Aronofsky
Intèrprets : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Logan
Lerman, Anthony Hopkins, Douglas Booth, Nick Nolte, Mark Margolis, Kevin
Durand, Marton Csokas
Sinopsi : Inspirat per l'èpica història de valor, sacrifici, esperança i redempció,
Darren Aronofsky porta al cinema la seva personal visió de Noè. Russell Crowe
interpreta l'home escollit per Déu per dur a terme una transcendental missió de
rescat abans que una inundació apocalíptica destrueixi el món. La història completa
mai abans s'havia portat a la gran pantalla en una epopeia, convidant el públic a
viure aquests espectaculars esdeveniments a través de la mirada i les emocions de
Noè i la seva família en el seu periple per la por i la fe, la destrucció i el triomf, la calamitat i l'esperança. La
producció va embarcar al repartiment i l'equip tècnic de la pel·lícula en el seu propi i inesperat viatge al introduirlos en una intensiva recerca del món de Noè per fer-li justícia al text i embarcar-se en una Arca de veritat,
construïda a mà segons les indicacions de la Bíblia. El resultat és el primer retrat cinematogràfic de Noè com un
home imperfecte amb la colpidora tasca d’haver-se d’enfrontar al pitjor de la humanitat alhora que reafirma la
nostra fe en el millor d'ella.
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Operación Cacahuete (2014)
Direcció: Peter Lepeniotis
Sinopsi : En Surly és un esquirol rondinaire que resulta desterrat del parc en el
qual fins ara habitava, i que es veu obligat a sobreviure a la ciutat, on, al costat del
ratolí Buddy, planeja efectuar un robatori en una botiga de nous.

Paddington (2014)
Direcció : Paul King
Intèrprets : Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim
Broadbent
Sinopsi : "Paddington" és una comèdia familiar sobre un ós peruà que arriba a Londres, on coneixerà bons amics, viurà aventures i també es ficarà en problemes. La
Nicole Kidman interpreta, en aquesta ocasió, el paper d’una malvada taxidermista .
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Pretty Woman (1990) - 25è Aniversari
Direcció : Garry Marshall
Intèrprets : Richard Gere, Julia Roberts, Héctor Elizondo, Laura San Giacomo,
Ralph Bellami, Jason Alexander, Alex Hyde-White
Sinopsi : L’Edward Lewis és un ric home de negocis que viatja regularment a Los
Angeles, on s'allotja en una suite d'un luxós hotel, el Regent Beverly Wilshire. Una
nit es porta a l'hotel a una prostituta, la Vivian Ward, amb la idea que es quedi
només una nit. Tot i que la Vivian és una mica vulgar, l’Edward se sent atret per la
innocència de la jove, i li ofereix quedar-se tota una setmana amb ell per 3.000
dò-lars. Ella accedeix encantada, a la vista de la paga que rebrà. En els dies
següents, els dos s'aniran coneixent i intimant, descobriran noves facetes de les
seves vides i desenvoluparan sentiments. L’Edward es preocupa que ella vesteixi
amb correcció i aprengui el necessari per comportar-se en societat. En tot això, el director de l'hotel serà
d'inestimable ajuda per la Vivian i la seva amiga Kit, i descobrirà que la Vivian sent alguna cosa més profunda que
una simple relació professional amb l'executiu.

Pulp fiction (1994)
Direcció : Quentin Tarantino
Intèrprets : John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey
Keitel, Eric Stoltz, Tim Roth, Maria de Medeiros, Amanda Plummer, Ving Rhames,
Rosanna Arquette, Christopher Walken, Quentin Tarantino, Peter Greene, Phil
LaMarr, Paul Calderon, Burr Steers, Frank Whaley, Steve Buscemi
Sinopsi : En Jules i en Vincent, dos assassins a sou amb molt poques llums, treballen per en Marsellus Wallace. En Vincent li confessa a en Jules que en Marsellus li
ha demanat que tingui cura per uns dies de la Mia, la seva dona. En Jules li recomana prudència perquè és molt perillós sobrepassar-se amb la núvia del cap. Quan
arriba l'hora de treballar, tots dos s'han de posar mans a l'obra. La seva missió: recuperar un misteriós maletí.
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Río 2 (2014)
Direcció: Carlos Saldanha
Sinopsi : A "Río 2", en Blu, la Perla i els seus tres fills porten una vida perfecta.
Quan la Perla decideix que els nens han d'aprendre a viure com autèntiques aus,
insisteix en que la família s'aventuri a viatjar a l'Amazones. Mentre en Blu tracta
d'encaixar amb els seus nous veïns, el preocupa la possibilitat de perdre a la Perla i
als nois davant la crida de la selva.

Sister Act (1992)
Direcció : Emile Ardolino
Intèrprets : Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena,
Mary Wickes, Harvey Keitel
Sinopsi : La Deloris Van Cartier és una mediocre cantant de cabaret. El seu amant,
en Vince, ha comès un crim, i ella decideix acollir-se al programa policial de protecció de testimonis. Així, la Deloris aconsegueix una nova identitat com a monja en
un convent que, tan sols amb la seva presència, perdrà la seva habitual tranquil·litat.
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Stand by Me Doraemon (2014)
Direcció : Takashi Yamazaki
Sinopsi : En Nobita Nobi és un nen molt maldestre al que tot li surt malament. Un
dia rep la visita d’en Sewashi, un misteriós nen que afirma ser el seu rebesnét del
segle XXII, i li anuncia que el seu futur serà un desastre que arruïnarà a tota la família durant generacions. En Sewaski li presta el seu robot Doraemon perquè l'ajudi
a trobar una solució. Poc després, en Doraemon, el gat còsmic, creu haver trobat la
clau de la qüestió: l'amor.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Direcció : Marc Webb
Intèrprets : Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Paul
Giamatti, Chris Cooper, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Colm Feore, Sally Field
Sinopsi : És fantàstic ser Spiderman; per en Peter Parker no hi ha una sensació més
increïble que la de lliscar entre els gratacels, acceptar el fet que s'ha convertit en
un heroi, i passar temps amb la Gwen Stacy. Però el fet de ser Spiderman té també
un preu: és l'únic capaç de protegir els seus conciutadans novaiorquesos dels
temibles vilans que amenacen la ciutat. Amb l'aparició d'Electro, Peter s’haurà
d'enfrontar a un enemic més poderós que ell. I quan el seu vell amic Harry Osborn
torna, en Peter s'adona que tots els seus enemics tenen un nexe en comú: Oscorp.
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The interview (2014)
Direcció : Evan Goldberg y Seth Rogen
Sinopsi : Seth Rogen, James Franco, Lizzy Caplan, Randall Park, Diana Bang.
En Dave Skylark i el seu productor, l’Aaron Rapoport, dirigeixen un programa de TV
sensacionalista sobre famosos anomenat Skylark Tonight. Quan el líder nord-coreà,
Kim Jong-un, que és un fan del programa, vol fer una entrevista amb ells, la CIA els
recluta per realitzar una perillosa missió: matar Kim Jong-un.

Titanic (1997)
Direcció : James Cameron
Intèrprets : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances
Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, David Warner, Victor Garber,
Jonathan Hyde, Suzy Amis, Danny Nucci, Jason Barry, Ewan Stewart, Ioan Gruffudd
Sinopsi : En Jack , un jove artista, guanya en una partida de cartes un passatge per
viatjar a Amèrica en el Titanic, el transatlàntic més gran i segur mai construït. A
bord coneix a la Rose, una jove de bona família vinguda a menys, que va a contraure un matrimoni de conveniència amb en Cal, un milionari cregut a qui només
interessa el prestigiós cognom de la seva promesa. Durant el trajecte, en Jack i la
Rose s'enamoren, però tant el promès com la mare d'ella posen tot tipus de traves
a la seva relació. Mentrestant, el gegantí i luxós transatlàntic s'aproxima cap a un immens iceberg.
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Torrente 5 : Operación Eurovegas (2014)
Direcció : Santiago Segura
Intèrprets : Santiago Segura, Jesús Janeiro, Alec Baldwin, Julián López, Angy
Fernández, Fernando Esteso, José María Rubio, Cañita Brava, Bigotes & Dientes,
Florentino Fernández, Carlos Areces, Anna Simon
Sinopsi : En Torrente surt de la presó el 2018. Com que l'Espanya amb la que es
troba no s'adequa als seus ideals, decideix convertir-se en un "fora de la llei". A
través d'un contacte de la seva estada a la presó, en Torrente localitza a en John
Marshall, la persona que es va ocupar de supervisar la seguretat quan es va
planificar el principal casino-hotel d'Eurovegas. El més indicat per planejar un cop.
En Marshall li explica la necessitat d'organitzar una banda d'especialistes que en
Torrente s'encarregarà de reclutar entre els seus "contactes". El cop del segle està en marxa...

Transformers : La Era de la extinción (2014)
Direcció: Michael Bay
Intèrprets : Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey
Grammer, Sophia Myles, Li Bingbing, T.J. Miller
Sinopsi : "Transformers: La Era de la Extinción" comença després d'una èpica
batalla que arrasa una gran ciutat, però que salva el món. Mentre la Humanitat es
recupera, apareix un misteriós grup que intenta controlar el curs de la Història ...
mentre que una nova amenaça, antiga i poderosa, posa a la Terra en el seu punt
de mira. Amb l'ajuda d'un nou grup d'humans, l’Optimus Prime i els Autobots es
disposen a enfrontar-se al desafiament més impressionant de la seva història. En
una aventura increïble, es veuen immersos en una guerra entre el bé i el mal, que acaba desembocant en una
decisiva batalla per tot el món.
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X-Men : Días del futuro pasado (2014)
Direcció : Bryan Singer
Intèrprets : Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James
McAvoy, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, Anna Paquin, Ellen Page,
Shawn Ashmore, Peter Dinklage, Nicholas Hoult, Omar Sy, Daniel Cudmore, Evan
Peters, Lucas Till, Bingbing Fan
Sinopsi : Un insuperable grup de X-Men lluita per la supervivència de l'espècie en
una guerra que es desenvolupa en èpoques diferents. Els personatges de la trilogia
original de "X-Men" uneixen les seves forces a les que ells mateixos posseïen en el
passat, quan eren més joves -tal com apareixen en "X-Men: Primera generació"-,
per canviar un important esdeveniment històric i lliurar una èpica batalla que
podria salvar el nostre futur.
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ELS NOSTRES SERVEIS :
 Pel·lícules d’estrena, aventures, acció, clàssics del
cine, animació,cicles de cinema, .....
 Equips de projecció de Digitals, 35mm, 16mm,
 Pantalles de 2x2 mts a 9x5 mts
 Equips professionals adaptats per al cinema al
carrer.
 Lloguer d’equipaments professionals de projecció i
sonorització
 Reproductors de qualsevol format BLUE RAY, DVD,
VHS, 35mm, 16mm …
 Organització d’esdeveniments especials ,
presentacions, rodes de premsa, casaments,
retransmissions TV (partits futbol… ), festivals
escolars…
 Gestió de drets d’audiovisuals.

Contacte:
MÒBIL : 607-086-086
TELÈFON: 972–877-774

info@Videocinema.net

www.videocinema.net
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