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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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4 fantasticos - 2015

No

21/08/2015

7

Ciència ficció

100

10

8 apellidos catalanes

No

16/11/2015

7

Comèdia

99

10

Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas

No

22/01/2016

tp

Animació

93

11

Anacleto

No

04/09/2015

16

87

11

Ant-man

No

24/07/2015

7

Comedia
/Acció
Acció

117

12

Asterix y la residencia dels deus

Si

30/04/2015

tp

Animació

82

12

Atrapa la bandera

Si

28/08/2015

tp

Animació

91

13

Avatar

No

18/12/2009

7

Acció

164

13

Braveheart

No

04/10/1995

18

Èpica

177

14

Carlitos y Snoopy

Si

19/12/2015

tp

Animació

89

14

Cenicienta

No

27/03/2015

tp

Aventures

105

15

Deadpool

No

19/02/2016

18

109

15

Del reves ( inside-out)

Si

17/07/2015

tp

Comedia
/Acció
Animació

94

16

Desterrado

No

13/03/2015

12

Aventures

94

16

E.T., el extraterrestre

No

23/12/2014

tp

Ciència ficció

115

17

El becario

No

30/10/2016

tp

Comedia

121

17

El corredor del laberinto: las pruebas

No

15/09/2015

12

Acció

132

18

El hobbit

No

14/12/2014

12

Aventures

169

18

El puente de los espias

No

01/12/2015

12

Thriller

150

19

El viaje de Arlo

No

27/11/2015

tp

Animació

93

19

Els minions

Si

29/06/2015

tp

Animació

91

20

Everest

No

14/09/2015

12

Drama

121

20

Ex maquina

No

27/02/2015

12

Drama/Ciència
ficció

108

21

Fast & furious 7

No

01/04/2015

16

Acció

137

21

Forrest Gump

Si

21/09/1994

tp

Drama

142

22

Gru 2

Si

30/06/2013

tp

Animació

98

22

Home

Si

18/03/2015

tp

Animació

94

23

Hotel Transilvania 2

Si

18/10/2015

tp

Animació

89

23

Intocable

Si

07/03/2012

7

Comèdia
dramàtica

115

24

Jurassic Park

No

27/09/1993

12

Aventures

127

24

Jurassic world

No

12/06/2015

12

Aventures

124

25

Kingsmans: servicio secreto

No

27/02/2015

16

Acció

129

25

La oveja shaun

No

17/04/2015

tp

Animació

85

26

Los juegos del hambre: Sinsajo 2

No

20/11/2015

12

Ciència ficció

137

26

Los vengadores: la era de ultron

No

29/04/2015

7

Acció

142

27

L'últim caçador de bruixes

Si

30/10/2015

16

Acció

106

27

Mad Max: furia en la carretera

No

07/05/2015

16

Acció

120

28

3

Mamma mia!

No

08/08/2008

tp

Musical

109

28

Marte

No

12/10/2015

7

Ciència ficció

142

29

Mision imposible: nacion secreta

No

06/08/2015

12

Acció

131

29

Pan: viatje al mai més

Si

08/10/2015

7

Aventures

111

30

Pixels

Si

24/07/2015

7

Comedia

106

30

Pretty Woman (25è aniversari)

No

11/10/1990

13

Comèdia
romàntica

119

31

Pulp Fiction

No

12/01/1995

18

Thriller / Acció

154

31

Regresión

No

02/10/2015

12

Thriller

106

32

San Andres

No

26/06/2015

12

Acció

114

32

Spectre - James Bond

No

06/10/2015

12

Acció

147

33

Star Wars el despertar de la força

Si

17/12/2015

7

Ciència ficció

136

33

Steve Jobs

No

01/01/2016

7

Biogràfica

122

34

Terminator: genesis

No

06/07/2015

12

Acció

125

34

Titanic

No

09/01/1998

12

195

35

24/07/2009

tp

Drama
romàntic
Animació

95

35

12/02/2016

tp

Animació

108

36

Up
Zootropolis

No

4

CINEMA EN CATALÀ

5

CINEMA

EN

CATALÀ

6

CINEMA EN CATALÀ

7

CLÀSSICS

8

CLÀSSICS

9

4 Fantásticos (2015)
Direcció: Josh Trank
Intèrprets : Jamie Bell , Kate Mara , Michael B. Jordan , Miles Teller
Sinopsi: '4 Fantàstics' és una revisió actual del clàssic equip de superherois de
Marvel. Quatre joves inadaptats es teletransportan a un perillós
univers alternatiu, el que els confereix estranys poders. Quan les seves
vides canvien de forma dràstica i irremeiable, han d'aprendre a
controlar les seves noves habilitats i treballar en equip per salvar el
món d'un vell conegut que ara s'ha convertit en un temible enemic.

8 apellidos catalanes (2015)
Direcció: Emilio Martínez Lázaro
Intèrprets : Dani Rovira, Karra Elejalde, Carmen Machi, Clara Lago, Rosa María
Sardá, Berto Romero, Belén Cuesta, Alfonso Sánchez, Alberto López.
Sinopsi : Les alarmes de Koldo (Karra Elejalde) entren en Defcon-3 després de
saber que la seva filla Amaia (Clara Lago), després de trencar amb Rafa (Dani
Rovira), s'ha enamorat d'un català (Berto Romero). Davant tal "sacrilegi",
s'aventura a creuar la frontera d'Euskadi i posar rumb a Sevilla per convèncer Rafa
que han de viatjar a Catalunya per rescatar-la, al preu que sigui, dels braços del
jove i el seu entorn (Rosa Maria Sardà i Betlem Cuesta).
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Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas (2016)
Direcció : Walt Becker
Sinopsi : Alvin, Simon i Theodore, els tres esquirols xerraires i estrelles de la cançó
tornen a la càrrega. Juntament amb el seu amic Dave, els esquirols gaudeixen del
seu èxit: festes, paparazzi ... Però, les seves vides estan a punt de donar un gir total.
Dave els acaba d'anunciar que s'ha trobat núvia, Samantha , una dona molt atractiva
que té un fill adolescent anomenat Milers, que no els resulta molt amigable als tres
esquirols.

Anacleto agente secreto (2015)
Direcció : Javier Ruiz Caldera
Intèrprets : Imanol Arias, Quim Gutiérrez ,Berto Romero.
Sinopsi :
Adolfo, un home de trenta anys que treballa de segurata, està passant una mala
ratxa. No només li deixa la seva novia de tota la vida per ser un tipus sense
ambició, sinó que, a sobre, es converteix en l'objectiu d'una sèrie de matons
liderats per Vázquez, un perillós criminal que acaba d'escapar de la presó. Però
què ha fet ell per trobar-se en semblant embolic ?, Com és possible? El món se li
s'ensorra quan descobreix que el seu pare té una doble identitat. No és un pagès
dedicat a la producció d'embotits, com ell ha cregut tota la vida, sinó que és
Anacleto, un agent secret en hores baixes i l'home que va engarjolar a Vázquez fa
trenta anys.
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Ant-man (2015)
Direcció: Peyton Reed
Intèrprets : Paul Rudd , Evangeline Lilly , Michael Douglas
Sinopsi :
Scott Lang és un lladre que traurà a la llum l'heroi que porta dins per ajudar al seu
mentor, el Dr. Hank Pym, a protegir el secret que amaga el seu espectacular vestit
de Home Formiga d'una nova generació de perilloses amenaces. Dotat amb la
fascinant habilitat per disminuir de mida però augmentar la força i , Lang ajudarà a
Pym a planejar i dur a terme un atrac que salvarà el món.

Asterix y la residencia dels deus (2015)
Direcció : Louis Clichy, Alexandre Astier
Sinopsi : Som a l'any 50 A.C. Tota la Gàl·lica està ocupada pels romans ... Tota? No!
Un poblet d'irreductibles gals resisteix i detenen sempre a l'invasor. Exasperat per
la situació, Juli Cèsar decideix canviar de tàctica: com els seus exèrcits han estat
incapaços de imposar-se per la força, serà la mateixa civilització romana la que
s'encarregarà de seduir els bàrbars gals. Per això, ha d'ordenar construir al costat
del llogaret una luxosa residència per romans: "la residència dels Déus".
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Atrapa la bandera (2015)
Direcció: Enrique Gato.
Sinopsi: ATRAPA LA BANDERA explica la història de Mike Goldwing, un valent i
decidit noi de 12 anys, fill i nét d'astronautes, que sempre ha somiat amb guanyar
al joc de atrapa la bandera. Per poder reconciliar la seva família, que és el que més
desitja, haurà d'atrapar la bandera més significativa de la història: la que van
plantar a la Lluna els astronautes en la missió de l'Apol·lo XI.

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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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.

Carlitos y Snoopy (2015)
Direcció: Steve Martino
Sinopsi : Snoopy emprèn una gran missió que el porta a solcar els cels com as de
l'aviació per enfrontar-se al seu arxienemic, el Baró Roig. Mentrestant, el seu millor
amic Carlitos Brown, insegur però perseverant, viurà també una aventura èpica:
s'enamora de la seva nova veïna.
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Cenicienta (2015)
Direcció: Kenneth Branagh
Intèrprets : Lily James, Richard Madden, Ary Abittan, , Cate Blanchett
Sinopsi : La història de 'La Ventafocs' explica les aventures de la jove Ella el pare
torna a casar-se després de la tràgica mort de la seva mare. Ella no vol disgustar
al seu estimat pare així que acull a la seva madrastra, Lady Tremaine i les seves
filles Anastasia i Drisella a la casa familiar. Però el pare d'Ella mor sobtadament i
ara es troba a mercè d'una nova família gelosa i cruel. Ella acaba sent una
serventa coberta de cendres a la que anomenen despectivament Ventafocs.
Una situació que podria sumir-la en la desesperança però ella està decidida a
complir amb les últimes paraules que li va dir la seva mare: "Hauràs de ser
valent i amable".

DeadPool (2016)
Direcció: Tim Miller
Intèrprets : Ryan Reynolds, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna Hildebrand
Sinopsi : Basada en l'antiheroi més carismàtic dels còmics de Marvel,
"Deadpool" relata la història de Wade Wilson, un antic operatiu de les forces
especials convertit en mercenari. Després de ser el subjecte d'un experiment
que li atorga el poder de curació accelerada, adopta l'alter ego de Deadpool.
Armat amb les seves noves habilitats i un retorçat sentit de l'humor, Deadpool
es proposa donar caça a l'home que gairebé destrueix la seva vida.
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Del reves (inside-out) (2015)
Direcció: Pete Docter
Sinopsi : Créixer pot ser un camí ple de sots i Riley no és una excepció. Es veu
obligada a deixar enrere la seva vida en el Mig Oest americà perquè el seu pare
troba una nova feina a San Francisco. Com tots nosaltres, Riley es deixa guiar per
les seves emocions: Alegria, Por, Ira, Empipament i Tristesa. Les emocions viuen
en la Caserna General, el centre de control de la ment de Riley, des d'on l'ajuden a
superar els problemes de la vida quotidiana. Mentre Riley i les seves emocions
s'esforcen per adaptar-se a una nova vida a San Francisco, la confusió s'apodera
de la Caserna General. Encara que Alegria, l'emoció més important de Riley,
intenta mantenir una actitud positiva, el conflicte d'emocions sorgeix en haver de
fer front a una nova ciutat, una nova casa i una nova escola.

Desterrado (2015)
Direcció: Nick Powell.
Intèrprets : Nicolas Cage Hayden Christensen ,Andy On ,Yifei Liu Ron
Smoorenburg
Sinopsi : La història ens trasllada a l'Edat Mitjana, on dos cavallers cristians,
destrossats per la crueltat de les Croades, separen els seus destins. Un es
converteix en el líder d'una banda de bandits a la Ruta de la Seda, mentre l'altre es
guanya la vida com a mercenari en terres del llunyà orient. La protecció dels fills
de l'emperador -la princesa Lian i el príncep hereu Zhao- els unirà de nou en una
missió gairebé suïcida per escortar en un llarg viatge pel continent i tornar-li al
príncep el seu legítim lloc en el tron.
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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.

El becario (2016)
Direcció : Nancy Meyers
Intèrprets : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Nat Wolff
Sinopsi : Ben Whittaker (Robert De Niro) és un vidu de 70 anys que descobreix
que la jubilació no és el que esperava, així que decideix aprofitar l'oportunitat de
tornar a treballar i es converteix en becari sènior en una empresa de moda en
línia fundada i dirigida per Jules Ostin (Anne Hathaway).
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El corredor del laberinto: Las pruebas (2015)
Direcció: Wes Ball
Intèrprets: Dylan O’Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Ki Hong Lee,
Giancarlo Esposito
Sinopsi : En aquest nou capítol de la saga "El Corredor del Laberint", Thomas i la
resta de clarianos hauran d'enfrontar al seu desafiament més gran fins al moment:
buscar pistes sobre la misteriosa i poderosa organització coneguda com CRUEL.
Aquest viatge els portarà a "La Cremada", un apocalíptic lloc replet d'inimaginables
obstacles. Formant equip amb membres de la resistència, els clarianos hauran
desemmascarar les forces superiors de CRUEL i esbrinar quins plans tenen per a tots
ells.

Hobbit (2014)
Direcció: Peter Jackson
Intèrprets : Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott, Aidan
Turner, James Nesbitt, Graham McTavish
Sinopsi : Preqüela de la trilogia "El Senyor dels Anells", obra d'J.R.R. Tolkien. En
companyia del mag Gandalf i de tretze nans, l'hobbit Bilbo Bolsón emprèn un
viatge a través del país dels elfs i els boscos dels trolls, des de les masmorres dels
orcs fins a la Muntanya Solitària, on el drac Smaug amaga el tresor de els Nans.
Finalment, en les profunditats de la Terra, troba l'Anell Únic, hipnòtic objecte
que serà posteriorment causa de tantes sagnants batalles a la Terra Mitjana.
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El puente de los espias (2015)
Direcció: Steven Spielberg
Intèrprets: Tom Hanks, Alan Alda, Amy Ryan, Mark Rylance
Sinopsi : James Donovan (Tom Hanks) és un advocat de Brooklyn que es veu
sobtadament immers en les entranyes de la Guerra Freda quan la CIA li envia amb
l'encàrrec gairebé impossible de negociar l'alliberament d'un pilot d'un avió U-2
nord-americà capturat.

El viaje de Arlo (2015)
Direcció: Peter Sohn
Sinopsi : ¿Què hauria passat si l'asteroide que va canviar per sempre la vida a la
Terra no hagués impactat al planeta i els gegantescos dinosaures no s'haguessin
extingit? Pixar Animation Studios et porta en un viatge cap al món dels dinosaures
en el qual un Apatosaurus anomenat Arlo fa un insòlit amic humà.
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Els Minions (2015)
Direcció: Brian Lynch
Sinopsi : Els Minions van començar com a organismes grocs unicel·lulars i van
evolucionar a través de les edats, servint sempre els amos més menyspreables.
A causa de la seva incapacitat per mantenir aquests amos, els Minions estan
sols i cauen en una profunda depressió.

Everest (2015)
Direcció: Baltasar Kormákur
Intèrprets: Jason Clarke, Josh Brolin, Keira Knightley, John Hawkes
Sinopsi : Inspirada en els increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un
intent per arribar al pic més alt del món, 'Everest' descriu l'impressionant
recorregut de dues expedicions que s'enfronten a una de les pitjors tempestes
de neu que l'home mai ha conegut. El temperament dels alpinistes és posat a
prova quan es veuen obligats a lluitar contra la fúria desencadenada dels
elements i superar obstacles impossibles, en un desesperat esforç per
sobreviure.
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Ex maquina (2015)
Direcció : Alex Garland
Intèrprets : Oscar Isaac Domhnall Gleeson Alicia Vikander Sonoya Mizuno Corey
Johnson
Sinopsi : Ex machina "és un thriller psicològic de ciència-ficció que explica la
història de Caleb, un jove programador que treballa en una de les majors
empreses d'Internet del món. Després de guanyar un concurs de la companyia, es
prepara per fer un viatge que el portarà a conèixer al misteriós i solitari director
executiu de l'empresa, Nathan. En arribar a la remota residència, Caleb descobreix
que haurà de participar en un experiment tan estrany com fascinant que consisteix
en conviure amb la primera intel·ligència artificial autèntica mai creada, tancada
en el cos d'una preciosa robot.

Fast & furious 7 (2015)
Direcció : James Wan
Intèrprets : Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese
Gibson,Ludacris, Dwayne
"The
Rock"
Johnson, Kurt
Russell, Jordana
Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Elsa Pataky,
Sinopsi : Ha passat un any des que l'equip de Dominic Torretó i Brian pogués tornar
finalment als Estats Units, després de ser indultats. Desitgen adaptar-se a una vida
en la legalitat, però l'entorn ja no és el mateix. Dom intenta acostar-se a Letty, i
Brian lluita per acostumar-se a la vida en una urbanització amb Mia i el seu fill. Cap
d'ells imagina que un fred assassí britànic, entrenat per realitzar operacions
secretes, es creuarà en les seves vides per convertir-se en el seu major enemic
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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,
grà-cies 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.

Gru 2 - El meu dolent preferit(2013)
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.
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Home(2015)
Direcció : Tim Johnson
Sinopsi : Quan l'alienígena més irritantment optimista de la galàxia es troba
fugint de la seva pròpia raça, es veurà forçat a formar equip amb una noia
adolescent molt tossuda. Aquests estranys fugitius acabaran salvant el planeta.

Hotel Transilvania 2
Direcció : Genndy Tartakovsky
Sinopsi : Tot sembla estar canviant a millor a l'Hotel Transilvania. La rígida
política de només per a monstres establerta pel Dràcula s'ha relaxat per fi i
s'han obert les portes del lloc també a hostes humans. No obstant això, el
Dràcula està preocupat en veure que el seu adorable nét, el Dennis, mig
humà i mig vampir, no mostra signes de ser vampir. Així que l'avi Dràcula fa
que el Dennis passi per un campament d'entrenament de monstres.
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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 ... intoca-bles!

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.
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Jurassic World(2015)
Direcció: Colin Trevorrow
Intèrprets : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Jake Johnson, Vincent
D’Onofrio, Judy Greer, Ty Simpkins, BD Wong, Nick Robinson, Irrfan Khan, Katie
McGrath, Lauren Lapkus
Sinopsi : Jurassic World' se situa 22 anys després dels incidents ocorreguts en el
primer lliurament de 'Parc Juràssic' de Steven Spielberg, per mostrar que el somni de
John Hammond de convertir Illa Nublar en tot un complex turístic, on els humans
poden gaudir de els dinosaures en captivitat, s'ha fet realitat. L'illa Nublar ha estat
transformada en un parc temàtic, Jurassic Wold, amb versions «domesticades»
d'alguns dels dinosaures més coneguts. Quan tot sembla anar a la perfecció i ser el
negoci del segle, els seus responsables decideixen jugar genèticament amb una mena
de dinosaure per crear una espècie encara desconeguda i que és descomunal. El
dinosaure, molt més intel·ligent del que es pensava, comença a causar estralls entre
els habitants del Parc.

Kingsmans: servei secret (2015)
Direcció: Matthew Vaughn
Intèrprets : Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael
Caine, Sofia Boutella, Sophie Cookson
Sinopsi : Un veterà agent secret anglès (Colin Firth) ha de entrenar un jove sense
refinar (Taron Egerton), però que promet convertir-se en un competitiu agent
gràcies a un ultra-programa d'entrenament, al mateix temps que una amenaça
global emergeix procedent d'un geni retorçat. Adaptació del còmic de Mark Millar
i Dave Gibbons.
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La oveja shaun (2015)
Direcció : Richard Starzak, Mark Burton
Sinopsi : Quan Shaun decideix prendre el dia lliure i divertir-se una mica, es troba
que tinra més acció del que s'esperava. Les malifetes de Shaun acaben per
aconseguir que es portin a Granger, així que Shaun i el ramat han de viatjar a la
Gran Ciutat i rescatar-lo. Trobarà Shaun el Granger en aquest món estrany i
desconegut de la Ciutat abans que es perdi per sempre?

Los juegos del hambre: Sinsajo 2 (2015)
Direcció: Francis Lawrence
Intèrprets : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Liam Hemsworth,
Donald Sutherland
Sinopsi : L'última entrega de 'Els jocs de la fam' ens mostra a una nació en guerra,
en la qual Katniss s'enfronta amb ungles i dents al president Snow. Amb l'ajuda
d'alguns amics, entre ells Gale, Finnick i Peeta, arriscarà la vida per sortir del
Districte 13 i eliminar al president Snow.
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Los vengadores: la era de ultron (2015)
Direcció: Joss Whedon
Intèrprets : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Aaron Johnson, Elizabeth Olsen, Paul
Bettany, James Spader, Samuel L. Jackson
Sinopsi : Quan Tony Stark intenta reactivar un programa dorment de
manteniment de la pau, les coses es posen lletges i els superherois més
poderosos de la Terra, que inclouen a Iron Man, Capità Amèrica, Thor, Hulk, la
Vídua Negra i Ull de Falcó, hauran posar-se a prova ja que està en joc el destí
del planeta.

L'últim caçador de bruixes (2015)
Direcció: : Breck Eisner.
Intèrprets : Vin Diesel, Elijah Wood, Michael Caine
Sinopsi : El món modern amaga molts secrets, però el més sorprenent de tots és
el de les bruixes que segueixen vivint entre nosaltres; cruels criatures
sobrenaturals amb la intenció d'alliberar la Mort Negra sobre el món. Exèrcits de
caçadors de bruixes han combatut l'enemic antinatural al voltant del globus
durant segles, incloent a Kaulder (Vin Diesel), un valent guerrer que va
aconseguir acabar amb la Reina Bruixa, delmant als seus seguidors en el procés.
Però en els moments anteriors a la seva mort, la Reina va maleir a Kaulder amb la
seva pròpia immortalitat, separant per sempre de la seva estimada esposa i filla
en l'altra vida. Avui, Kaulder és l'únic de la seva espècie que queda, havent passat
segles caçant bruixes solitàries i anhelant als éssers estimats que va perdre temps
enrere. No obstant això, i per desconeixement de Kaulder, la Reina Bruixa ha
ressuscitat i busca venjança, provocant una èpica batalla que determinarà la
supervivència de la raça humana.
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Mad Max: furia en la carretera (2015)
Direcció: George Miller
Intèrprets: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Angus
Sampson, Zoë Kravitz
Sinopsi : Perseguit pel seu turbulent passat, Mad Max creu que la millor manera
de sobreviure és anar sol pel món. No obstant això, es veu arrossegat a formar
part d'un grup que fuig a través del desert en un War Rig conduït per una
Emperadriu d'elit: Furiosa.

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.
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Marte (2015)
Direcció: Ridley Scott
Intèrprets : Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig
Sinopsi : Durant una missió tripulada a Mart, l'astronauta Mark Watney és donat
per mort després d'una tempesta , abandonat per la resta de la tripulació. Però
Watney és viu i es troba atrapat i només en aquest planeta hostil. Amb escassos
subministraments, l'astronauta recorre al seu enginy per sobreviure i comunicarse amb la Terra.

Mision imposible: nacion secreta (2015)
Direcció: Christopher McQuarrie
Intèrprets : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin, Jeremy
Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Simon McBurney, Jingchu Zhang, Hermione
Corfield
Sinopsi : Ethan Hunt i el seu equip afronten la seva missió més impossible,
eliminar al Sindicat, una organització secreta internacional les habilitats igualen
les dels nostres herois i l'objectiu és destruir l'IMF.
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Pan: viatge al mai més (2015)
Direcció: Joe Wright
Intèrprets: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney Mara,
Amanda Seyfried, Adeel Akhtar, Nonso Anozie, Cara Delevingne
Sinopsi : ‘Pa: Viatge a Mai de la vida’, una pel·lícula d’acció que relata una
aventura original sobre els orígens dels benvolguts personatges creats per
J.M. Barrie. El projecte està protagonitzat pel nominat als Oscar Hugh
Jackman (Els Miserables) en el paper de Barbanegra; Garrett Hedlund, qui
interpreta al Capità James Garfio; la nominada als Oscar Rooney Mara
(Millennium: Els homes que no estimaven a les dones), en el paper de
Tigrilla; el principiant Levi Miller, qui encarna a Peter; i Amanda Seyfried en
el paper de Mary.

Pixels (2015)
Direcció : Chris Columbus
Intèrprets : Tim Herlihy, Tim Dowling, Adam Sandler
Sinopsi : Uns extraterrestres malinterpreten les imatges de les màquines
recreatives com una declaració de guerra i decideixen atacar la Terra,
utilitzant aquests jocs com a models per a l'assalt..
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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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Regresión (2015)
Direcció: Alejandro Amenábar
Intèrprets: Ethan Hawke, Emma Watson, David Thewlis, Aaron Ashmore, Devon
Bostick, Dale Dickey, Aaron Abrams
Sinopsi : Minnesota, 1990. El detectiu Bruce Jenner (Ethan Hawke) investiga el
cas de la jove Angela (Emma Watson), que acusa al seu pare, John Gray (David
Dencik), d'haver comès un crim inconfessable. Quan John, de manera
inesperada i sense recordar el que ha passat, admet la seva culpa, el reconegut
psicòleg Dr. Raines (David Thewlis) s'incorpora al cas per ajudar a reviure els
seus records reprimits. El que descobreixen desemmascara una sinistra
conspiració.

San Andres (2015)
Direcció : Brad Peyton
Intèrprets : Dwayne "The Rock" Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Paul
Giamatti, Hugo Johnstone-Burt
Sinopsi : La falla de Sant Andreu acaba cedint davant les temibles forces
tel·lúriques i desencadena un terratrèmol de magnitud 9 a Califòrnia. Davant tal
catàstrofe, el pilot d'helicòpter de recerca i rescat Ray i la seva exdona Emma
viatgen junts des de Los Angeles fins a San Francisco per salvar la seva única filla.
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Spectre - James Bond (2014)
Direcció : Sam Mendes
Intèrprets: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes,
Monica Bellucci, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Dave Bautista
Sinopsi : Un críptic missatge del passat envia a James Bond a una missió secreta
a Mèxic D.F. i després a Roma, on coneix a Lucía Sciarra, la bella vídua d'un
infame criminal. Bond s'infiltra en una reunió secreta i descobreix l'existència
d'una sinistra organització coneguda com SPECTRE. Mentrestant, a Londres, el
nou director del Centre per a la Seguretat Nacional qüestiona les accions de
Bond i posa en dubte la importància del MI6, encapçalat per M. De manera
encoberta Bond recluta Moneypenny i Q perquè l'ajudin a buscar Madeleine
Swann, la filla del seu antic arxienemic, el Sr. White, que potser té la clau per
desentranyar el misteri de SPECTRE.

Star Wars el despertar de la força (2015)
Direcció : J.J. Abrams
Intèrprets : Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam Driver, Oscar Isaac,
Carrie Fisher, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Max von Sydow
Sinopsi : Trenta anys després de la victòria de l'Aliança Rebel sobre la segona
Estrella de la Mort (fets narrats en l'Episodi VI: El retorn del Jedi), la galàxia està
encara en guerra. Una nova República s'ha constituït, però una sinistra
organització, la Primera Ordre, ha ressorgit de les cendres de l'Imperi Galàctic.
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Steve Jobs (2016)
Direcció : Danny Boyle
Intèrprets Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Katherine
Waterston, Sarah Snook, Michael Stuhlbarg
Sinopsi : Biografia del mític empresari i programador informàtic Steve Jobs (19552011), centrat en l'època en la qual va llançar els tres productes icònics d'Apple.
:

Terminator: genesis (2015)
Direcció : Alan Taylor
Intèrprets : Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Courtney, J.K.
Simmons, Dayo Okeniyi
Sinopsi : Ha començat una guerra encapçalada per un grup de rebels que s'ha fet
amb el comandament del sistema d'intel·ligència artificial Skynet. No obstant
això, quan John Connor, líder de la resistència, s'assabenta que un Terminator ha
estat enviat del passat per assassinar a la seva mare, fa tot el que està al seu
abast per protegir-la
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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.

Up (2009)
Direcció : Pete Docter, Bob Peterson
Sinopsi : Carl Fredricksen és un home de 78 anys. Quan era un nen, va conèixer i,
finalment, es va casar amb una nena anomenada Ellie (que va créixer en una petita
ciutat. Ellie sempre va somiar explorar les muntanyes, però va morir abans de tenir
l'oportunitat. Ara, quan amenacen de traslladar a Carl a un asil d'ancians, aquest
decideix complir la seva promesa. Per a això, es guanya l'amistat d'un noi de 9 anys
anomenat Russell . Ambdós, tan oposats entre si, corren emocionants aventures en
terrenys salvatges, enfrontant-se a vilans inesperats, i a totes les criatures
aterridores que esperen a la selva
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Zootropolis (2016)
Direcció : Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
Sinopsi : La moderna metròpoli mamífera de Zootrópolis és una ciutat
absolutament única. Està composta de barris amb diferents hàbitats com la
luxosa Sàhara Square i la gèlida Tundratown. És un crisol on els animals de
cada entorn conviuen, un lloc on no importa el que siguis. De fet pots ser
qualsevol cosa, des d'un elefant enorme fins a la musaranya més diminuta.
Però quan arriba l'optimista agent Judy Hopps, descobreix que ser la primera
conilleta d'un cos policial compost d'animals durs i enormes no és gens fàcil.
Però està decidida a demostrar la seva valiá i es fica de cap en un cas, tot i que
això significa treballar amb Nick Wilde, una guineu xerraire i estafador, per
resoldre el misteri

36

ELS NOSTRES SERVEIS :
 Pel·lícules d’estrena, aventures, acció, clàssics del
cine, animació,cicles de cinema, .....
 Equips de projecció de Digitals FULL HD 1920 x 1080
 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,
 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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