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Aquet catàleg es una mostra de les pel·lícules mes vistes, per altres pel·lícules, pregunteu-nos.
TÍTOL

DURADA
PLANA
minuts

CAT

* ESTRENA

EDAT

GÈNERE

Ahora me ves 2

No

22.07.16

7

Thriller

110

7

Alicia a través del espejo

No

27.05.16

TP

Fantàstica

113

7

Animales fantásticos y donde encontrarlos

Si

18.11.16

13

Fantàstica

133

8

Atrapa la bandera

Si

28.08.15

TP

Animació

91

8

Avatar

No

18.12.09

7

Acció

164

9

Ballerina

No

27.01.17

TP

Animació

100

9

Batman vs Superman

No

22.03.16

12

Acció

125

10

DVD-Cat

19.06.16

TP

Animació

90

10

Canta

No

22.12.16

TP

Animació

100

11

Capitán América Civil War

No

28.01.16

12

Acció

120

11

Caza fantasmas III

Si

11.08.16.

TP

Comèdia

100

12

Cigüeñas

Si

30.09.16

TP

Animació

85

12

Comancheria

No

30.12.16

12

Drama

95

13

Doctor Strange

No

27.10.16

7

Acció

100

13

E.T., el extraterrestre

No

01.01.85

TP

Ciència ficció

115

14

El hogar de Miss Peregrine para niños especiales

No

30.09.16

7

Fantàstica

110

14

El libro de la Selva

No

15.04.16

TP

Aventures

100

15

El pregón

No

18.03.16

12

Comèdia

80

15

Escuadron suicida

No

05.08.16

12

Acció

110

16

Hasta el ultimo hombre

No

07.12.16

16

Drama

120

16

Ice Age: el gran cataclismo

Si

15.07.16

TP

Animació

90

17

Inferno

No

04.10.16

12

Thriller

110

17

Intocable

Si

07.03.12

7

Comèdia dramàtica

115

18

Jason Bourne

No

21.07.16

12

Acció

110

18

Jurassic Park

No

27.09.93

12

Aventures

127

19

Jurassic world

No

12.06.15

12

Aventures

124

19

Kung fu panda 3

No

11.03.16

TP

Animació

90

20

La Bella y la Bestia - A partir d'Agost

No

17.03.17

TP

Fantàstica

129

20

La ciudad de las estrellas: La La Land

No

13.01.17

TP

Comèdia

110

21

La gran muralla

No

17.02.17

7

Acció

95

21

La leyenda de Tarzán

No

22.07.16

7

Aventures

100

22

La llegada

No

18.11.16

7

Ciencia ficció

100

22

La oveja Shaun

No

17.04.15

TP

Animació

85

23

Los goonies

No

1985

TP

Aventures

110

23

Los siete magníficos

No

23.09.16

12

Western

115

24

Mamma mia!

No

08.08.05

TP

Musical

109

24

Mascotas

No

05.08.16

TP

Animació

80

25

Ozzy

No

14.10.16

TP

Animació

91

25

Passengers

No

30.12.16

7

Drama

100

26

Peter y el dragón

No

19.08.16

TP

Aventures

103

26

Pretty Woman (25è aniversari)

No

11.10.90

13

Comèdia romàntica

119

27

Buscando a Dory

3

Pulp Fiction

No

12.01.95

18

Thriller / Acció

154

27

Rogue one: una historia de Star Wars

No

15.12.16

7

Acció

120

28

Spectre - James Bond

No

06.10.15

12

Acció

147

28

Star Trek: más allá

No

18.08.16

7

Ciencia ficció

110

29

Star Wars el despertar de la força

Si

17.12.15

7

Ciència ficció

136

29

Trolls

No

27.10.16

TP

Animació

90

30

Un monstruo viene a verme

No

07.10.16

12

Drama

100

30

DVD-Cat

24.07.09

TP

Animació

95

31

Vaiana

Si

01.12.16

TP

Animació

95

31

Xmen: apocalipsis

No

16.05.16

7

Acció

120

32

Zipi Zape y la isla del capitán

No

24.07.16

TP

Aventures

105

32

Zootropolis

No

12.02.16

TP

Animació

108

33

Up

4

CINEMA EN CATALA

5

NOUS CLÀSSICS

6

CARTELLERA A LA FRESCA 2017
Ahora me ves... 2 (2016)
Direcció: Jon M. Chu
Intèrprets: Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Lizzy
Caplan, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Morgan Freeman
Sinopsi: Un any després dels esdeveniments de la primera pel·lícula, els
quatre genets s'embarquen en un nou acte d'il·lusió i nous trucs, però, un
personatge nou els desafiarà a un nou truc per al seu propi beneficio. Els
genets porten amagats un any , quan finalment "l'ull" els dóna
l'oportunitat d'aparèixer un cop més, però el seu xou no surt com ho van
planejar i són enganyats i alguns dels seus secrets més importants són
revelats davant milers de persones, en la seva fuita els genets són
segrestats per un jove manipulador que els convenç de robar un dispositiu capaç d'accedir a
totes les computadores i dispositius del món, però són enganyats una vegada més, així que
comencen un nou acte per demostrar la seva innocència davant del món i exposar als
veritables culpables.

Alicia a través del espejo (2016)
Direcció: James Bobin
Intèrprets: Johnny Deep, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter,
Anna Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Matt Lucas, Lindsay
Duncan, Ed Speleers
Sinopsi: En una festa a casa de Lord Ascott, Alicia es troba amb
Ábsolem, que ara és una papallona monarca blau que ajuda a Alícia a
tornar al fantàstic món de Infratierra, on troba als seus amics: el Conill
Blanc, el Gat Somrient, Liró, la Llebre, els Tweedles i el Barreter Boig,
però aquest, malauradament, ja no és el mateix: ha perdut la seva
"muchosidad". Alícia tindrà llavors d'anar a veure a temps. Temps, una
peculiar criatura meitat humà, meitat rellotge, viu en un buit infinit i posseeix la cronoesfera,
una esfera metàl·lica que permetrà a Alicia tornar per salvar la família del Sombrerero.
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Animales fantásticos y donde encontrarlos
(2016)
Direcció: David Yates
Intèrprets: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison
Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Samantha Morton, Ezra Miller, Ron
Perlman, Johnny Deep, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Jon Voight, Christine
Marzano, Lucie Pohl
Sinopsi: Any 1926. Newt Scamander acaba de completar un viatge per
tot el món per trobar i documentar una extraordinària selecció de
criatures màgiques. Arribant a Nova York per fer una breu parada en el
seu camí, on podria haver arribat i sortit sense incidents ... però no per a un Muggle anomenat
Jacob, un cas perdut de màgia, i la fugida d'algunes criatures fantàstiques de Newt, que
podrien causar problemes el món màgic i en el món Muggle.

Atrapa la bandera (2015)
Direcció: Enrique Gato
Intèrprets: Dani Rovira, Michelle Jenner, Carmen Calvell, Javier Balas,
Camilo García, Toni Mora, Marta Barbará, Fernando Cabrera.
Sinopsi: Mike Goldwing, un jove e valent noi de 12 anys fill i nét
d'astronautes, la família està separada arran d'un incident que va ocórrer
anys enrere. Després d'abandonar el programa Apol·lo en l'últim
moment, el seu avi va marxar de casa i no voler saber res més de la seva
família. Per poder reconciliar la seva família, Mike haurà embarcar-se en
un viatge per l'espai per arribar a la Lluna abans que el malvat Richard
Carson i recuperar la bandera americana plantada el 1969 per poder
demostrar que l'home sí va trepitjar la Lluna. Mike viatjarà al costat del seu tossut avi, al seu
millor amiga Amy i a un simpàtic camaleó, mascota del seu millor amic, fins a la Lluna. Des de
la Terra, rebrà l'ajuda de tot l'equip de la NASA, inclosa la seva família, i també del seu millor
amic Marty, amo d'Igor i inventor d'un munt d'estranys i útils artefactes.
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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...

Ballerina (2017)
Direcció: Eric Summer, Éric Warin
Intèrprets: Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler, Carly Rae Jepsen
Sinopsi: En la dècada de 1880, Félicie, una noia pobre orfe que somia amb
ser una ballarina, però li falta cap entrenament formal, s'escapa de la seva
orfenat a Bretanya rural i va a la bella París acompanyat del seu amic, un
jove inventor, Victor, però aviat se separen, com Víctor es converteix en un
noi de l'oficina al taller de Gustave Eiffel. Félicie per a crear una ocasió a
una audició per a la cèlebre escola de l'Òpera de París, assumint breument
la identitat dels forts, estirat i malcriat Camille Le Haut. Sense diners, i
sense cap experiència de la dansa formal, de 11 anys d'edat, Félicie troba a
la seva formació, i fer amics a l'escola de ballet entre els seus companys d'estudis, a ser molt
difícil. Ella troba un mentor: una dona de la neteja misteriosa amb una coixesa, Odette, que
resulta ser un exprimera ballarina. Amb cap tècnica, però una gran determinació, i l'ajuda
d'Odette i Victor, Félicie s'enfronta a molts fracassos i desafiaments. Mérante, coreògraf
exigent de l'escola, desestima el pitjor ballarí en cada classe, de manera que la pressió és gran
per Félicie per millorar ràpidament per evitar l'eliminació i reivindicar el paper de Clara, al
trencanous. Ella té el valor de seguir la seva passió i treballa dur per convertir els seus somnis
en realitat
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Batman vs Superman (2016)
Direcció: Zack Snyder
Intèrprets: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeremy
Irons, Laurence Fishburne, Diane Lane, Holly Hunter, Gal Gadot
Sinopsi: Els pares del noi Bruce Wayne, Thomas i Martha Wayne són
assassinats per un lladre i al funeral Bruce troba una cova subterrània.
Durant la batalla de Metròpolis, Superman va causar diverses destrosses en
la seva lluita contra el General Zod. Bruce Wayne / Batman recorre els
carrers al seu edifici Indústries Wayne que es veu afectat per la lluita i
l'edifici s'esfondra matant a un empleat de Bruce anomenat Jack. Un altre
empleat de Bruce, Wallace Keefe va quedar atrapat per les cames sota uns
enderrocs. Bruce troba una noia i Bruce la salva que li caigués a sobre un enderroc i li pregunta
per la seva mare i la noia li diu que estava en un edifici que va ser destruït i Bruce l'abraça i veu
a Superman barallar contra Zod.

Buscando a Dory (2016)
Direcció: Andrew Stanton
Intèrprets: Anabel Alonso, Javier Gurruchaga
Sinopsi: Dory, la simpàtica peix blau amb seriosos problemes de memòria a
curt termini, és la protagonista d'aquesta nova aventura a l'oceà. En la seva
nova vida en l'escull vivint amb Marlin i Nemo, a Dory sobtadament li
arriben a la memòria records de la seva infantesa. Durant un somni,
rememorarà detalls de la vida amb la seva família, i Nemo la sentirà
xiuxiuejar: "La joia de Morro Bay, Califòrnia". A partir d'aquesta pista sobre
els seus orígens, la oblidadissa peix blau decidirà emprendre un viatge a la
recerca dels seus éssers estimats per l'oceà; el problema és que la curta
memòria de Dory no facilitarà molt la recerca.
Seguint les seves recentment recuperats records, i amb l'objectiu de retrobar-se amb la seva
família, la divertida peix blau amb memòria de curt termini iniciarà un viatge cap a la costa
californiana. Arribarà llavors a l'Institut de Biologia Marina de Califòrnia, un centre de
rehabilitació per a la vida marina; Dory descobrirà que allà va ser on va néixer, a més, en
aquest lloc coneixerà a Bailey, una balena beluga blanca, Destiny, un tauró balena que eren
amics d'infància de Dory i Hank el pop, que es convertiran en els seus guies. Els seus nous
companys l'ajudaran a trobar els seus pares i a descobrir el veritable significat de la família.
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Canta (2016)
Direcció: Gareth Jennings
Intèrprets: Sergio Zamora, Danai Querol, Santi Millan, Andrea Compton,
Anahí de la Fuente, Miguel Angel Garzón, Concha Velasco, Adrian Viador,
Paco Leon, Pedro Tena, Eduardo Bosch, Pablo Adan, Fernando de Luis
Sinopsi: En un món d'animals antropomorfs un coala anomenat Buster
busca recuperar la glòria perduda del seu teatre. Per aconseguir-ho convoca
un concurs de cant en el qual es donarà $ 100.000 a l'guanyador. Sent així
van animals motivats pels diners, la fama i la gran oportunitat de demostrar
el seu talent.

Capitán América Civil War (2016)
Direcció: Hermanos Russo
Intèrprets: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian
Stan, Anthony Mackie, Emily VanCamp, Don Cheadle, Jeremy Renner,
Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Frank Grillo,
William Hurt, Daniel Brühl, Tom Holland
Sinopsi: "Capità Amèrica: Civil War", de Marvel, comença on ho va deixar
"Venjadors: L'Era de Ultrón" ja que Steve Rogers lidera el nou equip dels
Venjadors en la seva incessant tasca de protegir la humanitat. Però, després
que un altre incident internacional en què es veuen embolicats els
Venjadors produeixi danys col·laterals, la pressió política obliga a posar en
marxa un sistema per depurar responsabilitats i a crear un organisme rector que determini
quan cal recórrer als serveis de l'equip. El nou estatus que divideix els Venjadors en dos
bàndols, un liderat per Steve Rogers i el seu desig de mantenir la llibertat d'actuació dels
Venjadors a l'hora de defensar la humanitat sense interferències, i un altre liderat per Tony
Stark i la seva sorprenent decisió de donar suport als plans i organismes del Govern, mentre
intenten protegir al món d'un nou malvat.
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Cazafantasmas III (2016)
Direcció: Paul Feig
Intèrprets: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones
Sinopsi: Les físiques Abby Iots i Erin Gilbert són co-autores d'un llibre
d'investigació que postula l'existència de fenòmens paranormals com
fantasmes. Erin ha repudiat la feina i convertir-se en una professora de la
Universitat de Columbia, mentre que Abby continua estudiant els
fenòmens paranormals en un col·legi tècnic amb l'enginyera excèntrica
Jillian Holtzmann. Erin aprèn a Abby que ha reeditat el llibre, posant en
perill la seva oferta per la tinença de la Universitat de Columbia. Ella es
reuneix amb Abby i a canvi de retirar el llibre de la publicació, accepta a
contracor a ajudar-hi i Jillian en una investigació paranormal.

Cigüeñas (2016)
Direcció: Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Intèrprets: Arturo Valls, Belén Cuesta, José Luis Gil, Juan Ibáñez, Damián
Mollá, José Corbacho, Christian Gálvez, Almudena Cid
Sinopsi: Muntanya Cigonya és una empresa que sempre s'ha pres molt
seriosament el lliurament de nadons. El seu sistema compta amb noves i
millorades instal·lacions per a la distribució de petits humans, amb una
tecnologia revolucionària a prova d'errors. I és que, el seu major objectiu
sempre va ser lliurar als nounats perquè els seus pares poguessin escoltar
les quatre paraules més belles del llenguatge humà: 'gu gu ga ga'.
Però ara, en Muntanya Cigonya també es dediquen a la distribució de paquets per a una gran
companyia que ven arreu del món través d'Internet. Les coses es compliquen quan
accidentalment Junior, una cigonya que està a punt de ser ascendida, reactiva la màquina de
fer nadons, i produeix una adorable nena de manera desautoritzada. Desesperat, Junior
intentarà lliurar aquest paquet tan problemàtic abans que el seu cap s'assabenti. Amb l'ajuda
de la seva amiga Tulip, l'única humana del lloc, començarà un viatge salvatge i revelador amb
l'objectiu de restaurar la veritable tasca de les cigonyes al món.
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Comancheria (2016)
Direcció: David Mackenzie
Intèrprets: Chris Pine, Jeff Bridges, Ben Foster
Sinopsi: Tanner i Toby Howard són dos germans que viuen a l'estat de
Texas i que s'han proposat atracar el major nombre de bancs de la zona en
un breu període de temps. Però ells no són atracadors professionals, un és
un ex convicte i l'altre és un pare divorciat amb dos fills. El seu objectiu és
reunir la quantitat de diners necessària per no perdre la granja familiar que
el banc els reclama per impagament, i que és l'única cosa que tenen i pel
que han lluitat tota la vida. El seu pla: pagar al banc amb la mateixa
moneda. Això sí, serà una cursa a contrarellotge perquè els Rangers de
Texas, amb el veterà Marcus Hamilton al capdavant, estan trepitjant-los els talons i no es
donaran per vençuts fins que els atrapin.

Doctor Strange (2016)
Direcció: Scott Derrickson
Intèrprets: Benedict Cumberbatch, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor,
Rachel McAdams, Benjamin Bratt, Benedict Wong, Tilda Swinton
Sinopsi: Després que Stephen Strange, un aclamat neurocirurgià, es vegi
involucrat en un accident automobilístic on les seves mans són danyades,
s'embarca en un viatge de sanació, on es troba amb un ésser misteriós
anomenat l'Ancià, qui li ensenyarà el món de les arts místiques.
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E.T., el extraterreste (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 hogar de Miss Peregrine (2016)
Direcció: Tim Burton
Intèrprets: Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Chris O'Dowd, Allison
Janney, Terence Stamp, Kim Dickens, Rupert Everett, Judi Dench, Samuel L.
Jackson
Sinopsi: Un noi de 16 anys anomenat Jacob Portman, arriba gràcies al seu
avi, a una misteriosa illa. Allà, a "La llar de Miss Peregrine per a nens
peculiars", ajuda a un grup de nens orfes amb diferents habilitats i
característiques.
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El libro de la Selva (2016)
Direcció: Jon Favreau
Intèrprets: Neel Sethi
Sinopsi: Després de ser abandonat a la selva, una família de llops cria al
petit cadell humà Mowgli (Neel Sethi). Entre ells estan el seu ferotgement
protectora mare lloba Raksha i Akela, el mascle alfa de la manada. Gràcies
a ells Mowgli tira endavant fins a ser capaç de enfrontar-se per si mateix als
perills de la selva.
Però amb l'arribada del perillós Shere Khan, Mowgli deixa de ser ben rebut
a la selva. Aquest temible tigre, ressentit per les ferides que li ha ocasionat
l'home, ha promès eliminar tota amenaça humana a la selva. Així que a Mowgli no li queda
més remei que abandonar l'única llar que ha conegut en tota la seva vida.
El petit nen humà emprendrà llavors un arriscat i fascinant viatge d'autodescobriment, per
tornar al costat de la seva espècie, acompanyat de la sempre fidel Bagheera, la pantera
mentora del nen, i el despreocupat i divertit ós Baloo. En el seu camí trobaran tota mena
d'aventures i perills, a més de personatges com Kaa, una seductora serp amb no gaire bones
intencions que tracta de hipnotitzar o al entabanador Rei Louie, que està obsessionat per
descobrir el secret del foc.

El pregón (2016)
Direcció: Dani de la Orden
Intèrprets: Andreu Buenafuente, Berto Romero, Jorge Sanz, Belen Cuesta,
Goyo Jiménez, Josep Maria Riera, Llimoo
Sinopsi: Els germans Osorio un duo musical que va triomfar als anys 90,
van jurar no veure més les cares, un dia, per una bona quantitat de diners,
decideixen fer una excepció. Els conviden a donar el pregó al seu poble
natal. Les seves intencions són anar, guanyar diners i sortir del poble el més
aviat possible. Però els seus plans es veuen falsejament per hordes de fans,
tradicions ancestrals...
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Escuadrón suicida (2016)
Direcció: David Ayer
Intèrprets: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola
Davis, Jai Courtney, Jay Hernández, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Cara
Delevingne, Adam Beach, Karen Fukuhara
Sinopsi: Després de la mort de Superman en Batman v Superman: Dawn
of Justice, l'agent d'intel·ligència Amanda Waller acobla un equip de
criminals perillosos -la trastornada Harley Quinn, l'assassí a sou Deadshot,
l'piroquinético i ex-gàngster El Diable, el lladre capità Bumerang, el
monstre caníbal Killer Croc i el mercenari Slipknot- qui es troben custodiats
a la Penitenciària Belle Reve, posant-los sota el comandament del coronel
Rick Flag, tot amb l'objectiu d'explicar un equip que dugui a terme missions d'alt risc per al
govern dels Estats Units.

Hasta el último hombre (2016)
Direcció: Mel Gibson
Intèrprets: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo
Weaving, Teres aPalmer, Rachel Griggiths, Vince Vaughn
Sinopsi: La pel·lícula està basada en la història real del sergent de
l'Exèrcit d'EE. UU. Desmond Doss, un cristià Adventista del Setè dia
conscienciat que es va negar a portar armes al front i que, però, va ser
condecorat amb la Medalla d'Honor pel president Harry S. Truman, per
haver salvat la vida a més de 75 homes sota el constant foc enemic durant
la brutal batalla d'Okinawa, a la Segona Guerra Mundial.
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Ice Age: el gran cataclismo (2016)
Direcció: Mike Thurmeier i Galen T. Chu
Intèrprets: Ricky Coello, Aleix Estadellà, Juan Carlos Gustems, Raúl
Llorens, Mercedes Montalá, Núria Mediavilla, Roger Pera, Alber Trifol
Segarra
Sinopsi: La obsessiva recerca de glans per part de Scrat acaba provocant
un accident: que un asteroide es dirigeixi a la Terra, amenaçant amb
acabar amb l'Edat de Gel. Sid, Manny, Diego i els altres membres del
ramat intentaran impedir-ho per tots els mitjans.

Inferno (2016)
Direcció: Ron Howard
Intèrprets: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen,
Pierfrancesco Favino, Ben Foster, Irrfan Khan
Sinopsi: Robert Langdon es desperta a l'habitació d'un hospital a
Florència, Itàlia, sense memòria del que li ha passat en els últims dies. Tot
d'una es torna, un cop més, el blanc d'una cacera humana. Però amb
l'ajuda de la Dra. Sienna Brooks, i el seu coneixement de la simbologia,
Langdon va a tractar de recuperar la seva llibertat, i la pèrdua dels seus
records, tot al mateix temps que resol els més intricats enigmes que ha
enfrentat.Lo que no sap és que ha de tenir cura en qui confia, sinó podria
cometre un error.

17

Intocable (2012)
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 persona 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!

Jason Bourne (2016)
Direcció: Paul Greengrass
Intèrprets: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent
Cassel, Julia Stiles, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd
Sinopsi: Jason Bourne ha recuperat la seva memòria, però això no vol dir
que el més letal agent dels cossos d'elit de la CIA ho sàpiga tot. Han passat
12 anys des de l'última vegada que Bourne operés en les ombres. Però
encara li queden moltes preguntes per respondre. Enmig d'un món
convuls, castigat per la crisi econòmica i la guerra cibernètica, Jason
Bourne torna a sorgir, de forma inesperada, quan des del passat reapareix
Nicky Parsons (Julia Stiles) amb informació sobre ell de vital importància.
Des d'un lloc fosc i torturat, Bourne reprendrà la recerca de respostes sobre el seu passat.
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Jurassic Park (1993)
Direcció: Steven Spielberg
Intèrprets: Sam Neil, 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 mate-màtic 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.

Jurassic World (2015)
Direcció: Colin Trevorrow
Intèrprets: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick
Robinson, Vincent D'Onofrio, Irrfan Khan, Omar Sy, Judy Greer, Katye
McGrath, BD Wong
Sinopsi: Vint-i-dos anys després dels esdeveniments de Parc Juràssic
(1993), Illa Nubla té ara un parc temàtic de dinosaures en ple
funcionament anomenat Jurassic World, com ho havia previst John
Hammond. Després de 10 anys de funcionament, les taxes dels clients
estan en declivi, i per tal de complir amb el mandat corporatiu, creen una
nova atracció per rescatar l'interès dels visitants, el que dóna com a
resultat una cosa horrible.
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Kung Fu Panda 3 (2016)
Direcció: Jennifer yuh Nelson i Alessandro Carloni
Intèrprets: Florentino Fernández, Gonzalo Abril, Juan Fernández,
Ricardo Solans, Núria Mediavilla, Miguel Ángel Jenner
Sinopsi: Quan el durant molt de temps perdut pare de Po apareix de
cop i volta, el duo ja reunit viatja a un paradís secret de pandes per
conèixer a munts de nous i hilarants óssos. Però quan el malvat
sobrenatural Kai comença a recórrer tota la Xina vencent a tots els
mestres de kung fu, Po haurà de fer l'impossible: aprendre a entrenar a
una comunitat plena de divertits i maldestres germans per formar l'equip
definitiu de Kung Fu Pandes.

La Bella y la Bestia (2017) - A partir d’agost
Direcció: Bill Condon
Intèrprets: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor,
Ian McKellen, Stanley Tucci
Sinopsi: Bella és una jove que viu amb el seu pare, un peculiar inventor,
en un poblet de França. Un dia, el seu pare es perd al bosc i acaba
buscant recer en un castell que sembla abandonat. No obstant això, els
habitants del castell segueixen dins, però transformats en objectes per
una maledicció, el seu amo és ara una temible bèstia. Bella es
intercanviarà pel seu pare perquè pugui escapar, i potser pugui
convertir-se en l'única capaç de que es trenqui el malefici.
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La ciudad de las estrellas: La La Land (2017)
Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Ryan Gosling, Emma Stone
Sinopsi: Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los
Angeles a la recerca del somni hollywoodià, es guanya la vida com a
cambrera mentre es presenta a munts de proves de càsting. Sebastian és
un pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i el seu
somni és regentar el seu propi club on retre tribut al jazz més pur.
Les destinacions de Mia i Sebastian es creuaran i la parella descobrirà
l'amor, un vincle que farà florir i després posar en escac les aspiracions de
tots dos. En una competició constant per buscar un lloc en el món de l'espectacle, la parella
descobrirà que l'equilibri entre l'amor i l'art pot ser el major obstacle de tots.

La gran muralla (2017)
Direcció: Zhang Yimou
Intèrprets: Tony Gilroy, Carlo Bernard, Doug Miro
Sinopsi: Xina, segle XV. Un mercenari anglès i un altre espanyol són
testimonis del misteri que envolta a la construcció de la Gran Muralla
Xina; tots dos descobriran que no es va construir per mantenir allunyats
als mongols, sinó per una cosa més perillosa: la mítica muralla ha estat
edificada per aturar l'arribada de monstres devoradors de carn humana.
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La leyenda de Tarzán (2016)
Direcció: David Yates
Intèrprets: Stuart Beattie, Craig Brewer, John Collee
Sinopsi: Ja fa anys que Tarzan va abandonar la jungla africana per portar
una vida aburgesada com John Clayton III, Lord Greystoke, amb la seva
dona Jane. Però un dia li ofereixen el càrrec d'ambaixador al Congo. En
realitat, tot forma part d'un pla ideat per un capità belga, tot i que els
responsables de dur-lo a terme no estan preparats per a això.

La llegada (2016)
Direcció: Denis Villeneuve
Intèrprets: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael
Stuhlbarg, Mark O'Brienm Nathaly Thibault, Pat Kiely, Joe Cobden, Tzi Ma
Sinopsi: Quan naus extraterrestres comencen a arribar a la Terra, els alts
comandaments militars demanen ajuda a una experta lingüista (Amy
Adams) per intentar esbrinar si els alienígenes vénen en so de pau o
suposen una amenaça. A poc a poc la dona intentarà aprendre a
comunicar-se amb els estranys invasors, posseïdors d'un llenguatge propi,
per trobar la veritable i misteriosa raó de la visita extraterrestre ...
Adaptació del relat curt "The Story of Your Life" de l'escriptor Ted Chiang , guanyador dels
reconeguts premis de ciència ficció Hugo i Nebula.

22

La oveja Shaun (2016)
Direcció: Richard Starzak i Mark Burton
Sinopsi: Quan Shaun decideix prendre el dia lliure i divertir-se una mica,
es troba que va a tenir més acció del que s'esperava. Les malifetes de
Shaun acaben per aconseguir que es portin al granger, així que Shaun i el
ramat han de viatjar a la Gran Ciutat i rescatar. Trobarà Shaun al granger
en aquest món estran y i desconegut de la Ciutat abans que es perdi per
sempre?

Los Goonies (1985)
Direcció: Richard Donner
Intèrprets: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Ke Huy
Quan, Kerri Green, Martha Plimpton, John Matuszak, Anne Ramsey,
Robert Davi, Joe Pantoliano
Sinopsi: Mikey és un nen de tretze anys que juntament amb el seu
germà gran i els seus amics formen un grup que es fan dir "els Goonies".
Un dia decideixen pujar a les golfes de casa seva, on el seu pare guarda
antiguitats. Allà troben el mapa d'un tresor perdut que data del segle
XVII, de l'època dels pirates, i decideixen sortir a buscar-plens d'esperit
aventurer.
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Los siete magníficos (2016)
Direcció: Antoine Fuqua
Intèrprets: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent
D'Onofrio, Manuel García-Rulfo, Martin Sensmeier, Haley Bennet, Luke
Grimes, Cam gigandet, Kevin Wayne, Thomas Blake Jr. Jonathan Joss
Sinopsi: Els habitants de Rose Creek, atemorits sota el control de
l'industrial Bartholomew Bogue, decideixen contractar a set malfactors
per acabar amb l'amenaça: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight
Robicheaux, Jack Home, Billy Rocks, Vasquez i Red Harvest. No obstant
això, aviat s'adonaran aquests set que estan lluitant per alguna cosa més
que el simple diners. Remake del western homònim de John Sturges, al
seu torn remake d''Els set samurais' d'Akira Kurosawa .

Mamma mia! (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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Mascotas (2016)
Direcció: Chris Renaud i Yarrow Cheney
Intèrprets: Albert Brooks, Bobby Moynihan, Dana Carvey, Ellie
Kemper, Eric Stonestreet, Hannibal Buress, Jenny Slate, Kevin Hart, Lake
Bell, Louis C.K., Steve Coogan, Tara Strong
Sinopsi: Ambientada en un apartament de Manhattan, les mascotes
es reuneixen després de la marxa dels seus amos per explicar
humiliants històries sobre ells i donar i rebre consells sobre com ser
més adorables. El líder d'ells és un Fox Terrier que veu amenaçada la
seva posició de privilegi per l'arribada d'un gos mestís. La seva rivalitat
els portarà a acabar en les dures carrers de Nova York, on es trobaran
amb un aparentment adorable conill que en realitat és el líder d'un exèrcit de mascotes
abandonades que ha jurat venjar-se.

Ozzy (2016)
Direcció: Alberto Rodríguez i Nacho La Casa
Intèrprets: Benjamin Nathan-Serio, Michelle Jenner, Dani Rovira, Elsa
Pataky, Carlos Areces, Fernando Tejero, José Mota
Sinopsi: La idíl·lica vida d'Ozzy, un simpàtic i pacífic beagle que s'ha criat
entre cotons al costat de la família Martin, va a donar un tomb. Quan la
seva família no pot portar-li a un llarg viatge lluny de la seva llar, li
dipositen en el que creuen que és el millor balneari caní, Blue Creek. Però
la perfecta estampa del lloc resulta ser una façana ordida per la seva vilà
propietari, i un altre destí ben diferent espera a Ozzy: aquest anirà aviat a
parar al veritable Blue Creek, una presó per a gossos, habitada
majoritàriament per durs gossos de carrer i on preval la llei del més fort. Allà dins Ozzy haurà
d'esquivar el perill, trobar forces on no creia tenir-les i aprendre a recolzar-se en Chester,
Fronky i Doc, els nous amics que l'acompanyaran en aquesta aventura per intentar tornar sa i
estalvi.
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Passengers (2016)
Direcció: Morten Tyldum
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence
Fishburne
Sinopsi: En un futur no molt llunyà, la humanitat s'ha vist obligada a
sortir a la recerca de nous planetes que colonitzar. Aquesta travessia
suposa un llarg recorregut per l'espai, fent impossible viatjar despert, ja
que la seva durada és de 120 anys. Després de moltes negociacions, els
alts comandaments de la Terra decideixen enviar a un grup de 5.000
passatgers a una colònia llunyana, que es traslladaran en un estat de son
induït dins d'una nau espacial.
Els problemes comencen quan, a causa d'una avaria a les cambres de son, la decisió de
funcionament fa que un passatger desperti de la seva hibernació 90 anys abans d'arribar al seu
destí. Desesperat en comprovar que el seu procés de criogenització ha fallat, Jim Preston, un
jove mecànic, comença a donar voltes a la perspectiva d'envellir i morir absolutament sol.
Després de reflexionar, decideix que prefereix tenir companyia. Així, desperta a una jove
periodista que dorm al seu costat. Aquesta dona és Aurora Lane, una escriptora de Nova York
que té com a objectiu viatjar per l'espai per després publicar l'experiència en un diari. Junts
hauran d'enfrontar-se a la idea d'haver de passar la resta de la seva vida sols l'un amb l'altre.

Peter y el dragón (2016)
Direcció: David Lowery
Intèrprets: Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oona
Laurence, Wes Bentley, Karl Uban, Isiah Whitlock Jr., Marcus
Hendersom, Aaron Jackson, Steve Barr, Esmée Myers, Garetg Reeves,
Levi Alexander
Sinopsi: Durant anys el Sr. Meacham, un vell tallador de fusta, ha
fascinat els nens de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac
que resideix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. Per
a la seva filla Grace, que treballa com a guarda forestal, aquestes
històries no són més que contes per a nens ... fins que coneix a Peter.
Peter és un misteriós nen de 10 anys que no té família ni llar, i que assegura que viu al bosc
amb un gegant drac verd anomenat Eliott. Amb l'ajuda de Natalie, una nena de 11 anys el pare
és amo de la serradora local, Grace partirà a la recerca de respostes que esbrinin d'on ve Peter,
quin és el seu veritable llar i la veritat sobre aquest drac.
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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 comportarse 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 (1995)
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, treba-llen 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 reco-mana 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: re-cuperar un misteriós maletí
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Rogue one: una historia de Star Wars (2016)
Direcció: Gareth Edwards
Intèrprets: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen,
Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker
Sinopsi: L'Imperi Galàctic ha acabat de construir l'arma més poderosa de
totes, l'Estrella de la mort, però un grup de rebels decideix realitzar una
missió de molt alt risc: robar els plànols d'aquesta estació abans que entri
en operacions, mentre s'enfronten també al poderós Lord Sith conegut
com Darth Vader, deixeble del despietat Emperador Palpatine. Film
ambientat entre els episodis III i IV de Star Wars.

Spectre - James Bond (2016)

Direcció: Sam Mendes
Intèrprets: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ben Whishaw,
Naomie Harris, Dave Bautista, Andrew Scott, Moniva Bellucci, Ralph
Fiennes
Sinopsi: James Bond rep un críptic missatge del passat que li confia
una missió secreta que el porta a Mèxic D.F. i 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 encobert Bond recluta dos col·laboradors
perquè l'ajudin a trobar Madeleine Swann , la filla del seu gran enemic, el Sr. White, doncs potser té la
clau per desentranyar el misteri de SPECTRE. A mesura que Bond avança en la seva investigació,
descobreix una colpidora connexió entre ell i l'enemic que busca.
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Star Trek: más allá (2016)
Direcció: Justin Lin
Intèrprets: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Simon Pegg, Zoe
Saldana, John Cho, Anton Yelchin, Sofia Boutella, Idris Elba
Sinopsi: L'USS Enterprise, la nau insígnia de la Flota Estel·lar liderada
pel capità James T. Kirk (Chris Pine), torna a solcar l'univers per
assegurar-se la protecció de la Terra i de la resta de planetes aliats.
Però la tranquil·litat durarà poc i el perill aguaita. La primera etapa de
la seva missió els portarà a un territori desconegut, i la seva travessia
de vigilància aviat es convertirà en una cursa per la supervivència
espacial quan s'enfrontin a un nou i fer enemic, Krall (Idris Elba), una
espècie alienígena avançada. Per frenar els seus sinistres plans, Kirk ha de complir el seu equip i usar tot
els seus recursos per resoldre els desafiaments a què s'enfrontaran. Alhora que intenten trobar la
manera de tornar a la Terra, la seva missió serà protegir el futur de la raça humana i preservar
l'harmonia entre espècies ... Tercer lliurament de la nova saga de Star Trek.

Star Wars: el despertar de la força (2015)
Direcció: J.J. Abrams
Intèrprets: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver,
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis,
Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, 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. Als herois d'antany, que lluiten ara
en la Resistència, se sumen nous herois: Poe Dameron, un pilot de caça, Finn, un desertor de la Primera
Ordre, Rei, una jove chatarrera, i BB-8, un androide rodant. Tots ells lluiten contra les forces del Mal: el
Capità Phasma, de la Primera Ordre, i Kylo Ren, un temible i misteriós personatge que empunya un
sabre de llum vermella.
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Trolls (2016)
Direcció: Mike Mitchell i Walt Dohrn
Intèrprets: Paula Ribó, Ivan Labanda, Carla Mercader, Roger Isa Si-Isa
Smendi, Silvia Castelló, Luís Posada, Melania Pérez, Aleix Estadella, José
Javier Serrano, Marina García Guevara, Nerea Alfonso, Toni Mora, Miguel
Ángel Jenner, Juan Fernández, Laia Vidal, Ramón Canals
Sinopsi: La curiosa història d'unes afables i divertides criatures que es
passen la vida cantant, ballant amb els seus coloristes vestimentes i els
seus alegres pentinats. Però no tot és diversió i entreteniment en el
Poblat Troll, perquè hauran de conviure amb els pessimistes i malcarats
Bergens, uns personatges que representen tot el contrari als ideals que
ells tenen per bandera, i que només són feliços quan tenen a un Troll dins del seu estómac. Els Trolls
consideren que un requisit indispensable per construir el lloc perfecte per viure és l'acústica, però un dia
arribarà als seus dominis un gegant que intentarà amargar-los la festa per tots els mitjans. Es tracta
d'una pel·lícula d'animació dirigida per Mike Mitchell i Walt Dohrn.

Un monstruo viene a verme (2016)
Direcció: Juan Antonio Bayona
Intèrprets: Lewis MacDougall, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney
Weaver, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin
Sinopsi: Connor és un jove de 12 anys que, després de la separació dels
seus pares, es converteix en l'home de la casa i l'encarregat de portar les
regnes de la llar. Amb la seva jove mare malalta de càncer, el petit
intentarà superar totes les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre.
Fantasia, contes de fades i històries imaginàries del petit es veuran les
cares no només amb la realitat, sinó amb la seva freda i calculadora àvia.
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Up (2009)
Direcció: Pete Docter i Bob Peterson
Intèrprets: Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai, Bob
Peterson
Sinopsi: Carl Fredricksen és un vidu venedor de globus de 78 anys que,
finalment, aconsegueix dur a terme el somni de la seva vida: enganxar
milers de globus a casa i sortir volant rumb a Amèrica del Sud. Però ja
estant en l'aire i sense possibilitat de retornar Carl descobreix que viatja
acompanyat de Russell, un explorador que té vuit anys i un optimisme a
prova de bomba.

Vaiana (2016)
Direcció: Rob Clements
Intèrprets: Cristal Barreyro, Mark Ullod, Enriqueta Linares, Eduard
Doncos, Thais Buforn, Eduardo Bosch, María Montalá, Carlota de
Santiago de Azcárate, Alan Tudyk
Sinopsi: Carl Fredricksen és un vidu venedor de globus de 78 anys que,
finalment, aconsegueix dur a terme el somni de la seva vida: enganxar
milers de globus a casa i sortir volant rumb a Amèrica del Sud. Però ja
estant en l'aire i sense possibilitat de retornar Carl descobreix que viatja
acompanyat de Russell, un explorador que té vuit anys i un optimisme a
prova de bomba.

31

X-Men: apocalipsis (2016)
Direcció: Bryan Singer
Intèrprets: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Eva Peters, Tye Sheridan,
Sophie Turner, Olivia Munn, Lucas Till
Sinopsi: En canviar la història de la creació dels Sentinelles, un ésser
que ha estat adorat com un Déu des de l'antic Egipte, arriba des de
l'alba de la civilització. Apocalipsi, el primer i més poderós dels
mutants de l'Univers dels X-Men de Marvel, ha amassat els poders de
molts altres mutants, convertint-se en immortal i invencible. Després
de la seva despertar després de milers d'anys, està desil·lusionat amb
el món que troba i recluta a un equip de poderosos mutants, incloent a un descoratjat Magneto, per
eliminar la raça humana i crear un nou ordre mundial, sobre el qual ell regnarà. Com el destí de la Terra
penja d'un fil, Raven, amb l'ajuda de Charles Xavier, ha de liderar a un equip de joves X-Men per detenir
al seu major nèmesi i salvar la raça humana de la completa destrucció.

Zipi Zape i la isla del capitán (2016)
Direcció: Oskar Santos
Intèrprets: Teo Planell, Toni Gómez, Elena Anaya, Iria Castellano,
Máximo PAstor, Ana Blanco de Córdova, Femí Reixach, Jorge Bosch,
Carolina Lapausa, Goizalde Núñez, Juan Codina
Sinopsi: Arriben les festes de Nadal i Zipi i Zape la tornen a liar parda.
Aquest cop l'entremaliadura és tan gran que són castigats sense
vacances i obligats a acompanyar els seus pares al que sembla ser un
avorrit viatge en vaixell. Per a la seva sorpresa, el destí és una
espectacular i remota illa. Una terrible tempesta els obliga a refugiarse en la mansió de la divertida senyoreta Pam, on nens sense família
gaudeixen d'un paradís sense regles. Ajudats per Pipi, Maqui i Flequi, els germans descobreixen que la
sobtada desaparició dels seus pares enmig de la nit guarda relació amb el secret que tanquen la
misteriosa illa i els seus estranys habitants...
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Zootropolis (2016)
Direcció: Byron Howard, Rig Moore, Jared Bush
Intèrprets: Paula Ribó, David Robles, Héctor Garay, Rafael Alonso
Naranjo Jr., Olga Velasco, Pedro Tena, Gemma Martín, Pablo Del Hoyo,
Ana María Marí, David Hernán, Luis Mas, Cristina Yuste, Shakira, Juan
Amador Pulido, Jesús Maniega, Paco Vaquera
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 gresol 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 vàlua 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.
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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.
 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.
 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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