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JAMES BOND 007 - SKYFALL

A "Skyfall", la lleialtat de James Bond cap M serà posada a prova quan el passat de
M torna per turmentar. La seva vida es veurà en perill, de manera que l'agent 007
haurà de localitzar i eliminar l'amenaça, sense importar el preu personal que haurà
de pagar. Després del fracàs de l'última i fatídica missió de Bond i revelar la
identitat de diversos agents secrets en diferents punts del planeta, la seu del MI6
és atacada, obligant M a traslladar la seva agència. A causa d'aquests successos, la
seva autoritat i posició es veuran amenaçats per Mallory, el nou president del
Comitè d'Intel · ligència i Seguretat. Ara, el MI6 s'enfronta a amenaces tant
externes com internes pel que M decideix acudir a l'únic aliat en qui pot confiar:
Bond. L'agent 007 desapareix en les ombres amb una única aliada: l'agent de camp
Eve. Junts li seguiran la pista al misteriós Silva, les letals i ocultes motivacions estan
encara per descobrir-se.
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ARGO
"Argo" ens relata com el 4 de novembre de 1979, mentre la revolució iraniana
assolia el seu punt àlgid, alguns militants van irrompre a l'ambaixada d'Estats Units
a Teheran i van prendre cinquanta-dos presoners nord-americans. No obstant això,
enmig del caos, sis d'ells aconsegueixen escapar i troben refugi a casa de
l'ambaixador canadenc. Sabent que és només qüestió de temps que els trobin i,
molt probablement, els matin, un especialista de la CIA en operacions especials
anomenat Tony Mendez (Ben Affleck) traça un arriscat pla
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Amor
Georges i Anne són dos professors de música
clàssica jubilats. Tots dos han sobrepassat els
vuitanta anys i posseeixen una gran cultura. La
seva filla també es dedica a la música i viu fora
de França amb la seva família. Un dia, Anne
pateix un infart. En tornar de l'hospital, un
costat del seu cos està paralitzat. L'amor que
s'ha unit a la parella durant tants anys es veurà
posat a prova.

Asterix i Obèlix al servei de Sa Majestat
La història de "Astèrix i Obèlix: Al servei de Sa
Majestat" transcorre 50 anys abans de Crist. César ha
set de conquestes. Al comandament de les seves
glorioses legions, decideix envair aquesta illa situada al
límit del món conegut, aquell país misteriós anomenat
Britània, la Bretanya. La victòria és ràpida i total. Bé ...
gairebé. Un petit poblat bretó resisteix, però les seves
forces es debiliten. Cordelia, la reina dels bretons,
decideix enviar al seu oficial més lleial, Buentórax, a la
recerca d'ajuda a la Gàl · lia, on hi ha una altra petit
llogaret, coneguda per la seva obstinada resistència als
romans. En el llogaret gal en qüestió, Astèrix i Obèlix
estan molt ocupats, ja que el seu cap els ha encomanat
la cura del seu nebot Gudurix, un jove descocado
acabat d'arribar de Lutecia, perquè facin un home d'ell.
I estan molt lluny d'aconseguir-. Quan Buentórax arriba
a la recerca d'ajuda, decideixen confiar una bóta de
poció màgica escortat per Astèrix i Obèlix. També els
acompanyarà Gudurix, ja que aquest viatge pot ser una
oportunitat única per perfeccionar la seva educació.
Desgraciadament, res va a succeir com esperen.
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A Roma amb amor
A Roma amb amor, la nova pel·lícula de Woody
Allen, és la història d'un grup de persones a Itàlia,
uns americans, altres italians, uns residents, altres
visitants, i els romanços, aventures i embolics en
què es veuen embolicats . La pel·lícula ens posa en
contacte amb un conegut arquitecte americà que
reviu la seva joventut, amb un romà corrent de
classe mitjana que de sobte es veu convertit en la
major celebritat de Roma, amb una jove parella
provinciana que té trobades romàntics per separat i
amb un director d'òpera americà que fa tot el
possible per portar als escenaris a un empresari de
pompes fúnebres que canta.

Brave
Brave (Indomable) explica la història de Mèrida,
una excel · lent arquera que és la impetuosa filla
del rei Fergus i la reina Elinor. Disposada a trobar
el seu propi camí en la vida, Mèrida desafia una
ancestral costum sagrada dels senyors de la guerra
(el gegantí lord MacGuffin, el malhumorat lord
Macintosh i el rondinaire lord Dingwall). El
comportament de Mèrida desencadena sense volerho el caos i la fúria en el regne. A més, la princesa
decideix demanar ajuda a l'excèntrica bruixa, qui li
concedeix un desig que resultarà nefast. Els perills
als quals s'haurà d'enfrontar obliguen a Mèrida a
utilitzar totes les seves habilitats i recursos per
acabar amb la terrible maledicció abans que sigui
massa tard.
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La trama
La trama (Broken city) narra la història d'un antic
policia de Nova York, Billy Taggart, que gaudia de
la seva feina fins que va arribar massa lluny en la
investigació d'un assassinat. Ara malviu com a
detectiu privat, fins que una trucada de l'alcalde li
ofereix l'oportunitat de recuperar la seva placa i la
seva pistola. L'alcalde creu que la seva dona té una
aventura i li preocupa que això interfereixi amb la
seva reelecció. Però quan Billy comença a
investigar, s'adona que aquest cas va molt més
enllà d'una simple infidelitat ...

Mata’ls suaument
A "Mata'ls suaument", uns criminals no gaire intel ·
ligents i acabats de sortir de la presó decideixen
donar un nou cop: atracar una partida de cartes
controlada per la màfia. Amb una pintada ridícula
inicien el robatori i miraculosament aconsegueixen
cometre. Llavors, la màfia decideix contactar amb
Jackie Cogan (Brad Pitt) perquè resolgui el cas,
trobi als lladres i acabi amb ells. Jackie, l'únic intel ·
ligent d'aquesta història, intentarà treure la seva
pròpia profit.
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Django desencadenat
La història de “Django desencadenat” està
ambientada al Sud dels Estats Units, dos anys
abans d’esclatar la Guerra Civil. El Dr King Schultz
és un caça-recompenses d’origen alemany que
segueix la pista d’uns assassins: els germans
Brittle. Per aconseguir el seu objectiu busca l’ajuda
d’un esclau anomenat Django (Jamie Foxx). El poc
ortodox Schultz es fa amb Django sota la promesa
de deixar-lo en llibertat un cop hagin capturat als
Brittle, vius o morts. L’èxit que obtenen en la seva
comesa fa que Schultz alliberi Django, però tots
dos decideixen no separar-se i seguir junts el seu
camí. Django perfecciona la seva destresa com a
caçador amb un únic objectiu: trobar i rescatar
Broomhilda, l’esposa que va perdre fa temps al
mercat d’esclaus. La recerca de Django i Schultz
finalment els porta fins Calvin Candie, propietari de
la infame plantació Candyland. Django i Schultz
exploren les instal · lacions i desperten les sospites
de Stephen, l’esclau de confiança de Candie.

Lorax
“Lorax: A la recerca de la trúfula perduda” explica
la història d’un noi que busca l’objecte que li
permetrà guanyar-se l’afecte de la noia dels seus
somnis. Per aconseguir-ho, ha de descobrir la
història del Lorax, una encantadora encara
malhumorada criatura que lluita per protegir un
món en vies d’extinció.
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L‘artista i la model
L'artista i la model explica la història d'un vell
escultor de fama, cansat de la vida i de la bogeria
dels homes, que retroba, gràcies a l'arribada d'una
jove espanyola escapada d'un camp de refugiats, el
desig de tornar a treballar i esculpir la seva última
obra, a la França ocupada de 1943. Mentre
treballen, la model i l'artista parlen amb senzillesa i
proximitat de tot el que els envolta: la vida i la
mort, la desraó de la guerra, la joventut i la
vellesa, la recerca de la bellesa en temps d'horror,
el sentit i la necessitat de l'art ...

El Bosc
L'any 1936 esclata la Guerra Civil i les milícies
anarquistes prenen el poder al Baix Aragó. Allà,
Ramon i la seva dona Dora amaguen un secret
ancestral: unes misterioses llums apareixen al
costat del bosc que envolta la seva masia. Segons
la tradició familiar, aquestes llums són una porta a
un altre món del qual ningú torna. Quan Ho coixo,
un anarquista enamorat de Dora, intenta acabar
amb Ramon, aquest es veurà obligat a entrar en
els llums i desaparèixer. Dora resistirà a la guerra i
l'assetjament de El coixo amb l'única ajuda d'un
oficial de les brigades internacionals i d'un vell
anarquista, fins que Ramon reapareix des del més
enllà.
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El Hobbit - Part 1
El hobbit: Un viatge inesperat (The hobbit: An unexpected
journey, 2012), pel·lícula dirigida per Peter Jackson, és la
primera de les tres parts de l'adaptació al cinema de la
popular novel · la de JRR Tolkien. La història està
ambientada a la Terra Mitjana, 60 anys abans de "El
Senyor dels Anells". L'aventura explica el viatge de Bilbo
Bolsón, qui es veu arrossegat a una èpica recerca que el
portarà a reclamar el regne que anys enrere van perdre
els nans a mans del temible drac Smaug. Sense veure-ho
venir, i convençut pel mag Gandalf el Gris, Bilbo acaba
formant part d'una companyia de 13 nans liderats pel
llegendari guerrer Thorin Escut de Roure. El seu viatge els
portarà al salvatge, a través de terres perilloses
infestades de trasgos, orcs i huangos mortífers, així com
d'una misteriosa i sinistra criatura coneguda com El
Nigromante. Tot i que el seu destí està situat a l'Est, a les
terres ermes de la Muntanya Solitària, els personatges
primer hauran d'escapar dels túnels dels trasgos, on Bilbo
coneixerà la criatura que canviarà la seva vida per
sempre ... Gollum. A la vora d'un llac subterrani serà
quan el modest Bilbo, al quedar-se a soles amb Gollum,
descobreixi no només la profunditat de l'enginy i el
coratge, fet que li sorprèn fins i tot a ell, sinó que a més
s'apoderarà del "preciós" anell de Gollum , un anell amb
inesperades qualitats i de gran utilitat ... Una senzilla
anell d'or que està lligada de tal manera el destí de tota la
Terra Mitjana que Bilbo no és capaç tan sols d'imaginar.
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Una aventura extraordinària
Basada en fets reals, la pel·lícula "Una aventura
extraordinària" explica la història d'un periodista
(John Krasinski) establert en una ciutat petita, i
d'una voluntària de Greenpeace (Drew Barrymore),
als quals s'uneixen nacions rivals per salvar una
família de majestuoses balenes grises atrapades en
el gel del Cercle Polar Àrtic. El reporter local Adam
Carlson està decidit a anar-se'n de Alaska a la
recerca d'horitzons més prometedors. En el
moment en que té la primícia de la seva vida, el
món sencer arriba corrent. Es troba que un magnat
del petroli, diversos caps d'Estat i un grapat de
periodistes famolencs de notícies apareixen en el
gelat lloc. Però l'única que preocupa Adam és
Rachel Kramer. No només és una acèrrima
defensora del medi ambient, també és la seva
exnòvia. Rachel i Adam han de convèncer una
estranya coalició formada per membres de la
comunitat inuit, empreses petrolieres i l'exèrcit
nord-americà perquè oblidin les seves diferències i
alliberin les balenes. Mentre el món sencer està
pendent del que passa a la gelada punta del
globus, salvar aquests animals en perill es
converteix en una causa comuna per a nacions
enfrontades, fins al punt d'aconseguir un desglaç
momentani de la Guerra Freda.
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Fènix 11.23
A la tardor de l'any 2004, Èric Bertran, un nen de
14 anys, crea un web inspirat en "Harry Potter i
l'orde del Fènix" per defensar la llengua catalana.
Una nit, trenta guàrdies civils de la brigada
antiterrorista de Madrid, irrompen a casa seva i
l'acusen de terrorista informàtic. El seu crim:
enviar un mail a uns supermercats demanant
l'etiquetatge en català.

Fi
Després d'anys sense veure, un grup d'amics es
reuneix en una casa a la muntanya durant el cap
de setmana. Sembla que res hagi canviat entre
ells, però entre rialles i anècdotes s'oculta un tèrbol
episodi del passat que els segueix turmentant. De
sobte, un estrany incident altera els seus plans,
quedant completament aïllats i sense possibilitat de
comunicació amb l'exterior. Decideixen sortir i
buscar ajuda, però en el camí el grup s'anirà
desintegrant, mentre el que sembla un nou ordre
natural s'imposa davant els seus atònits ulls.
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Hansel i Gretel
Hansel i Gretel: Caçadors de bruixes té lloc 15 anys
després que els germans Hansel i Gretel
aconseguissin escapar d'una bruixa que segrestava
nens i que va canviar les seves vides per sempre ...
i va fer que s'aficionaran al gust de la sang. Ara ja
són adults, i s'han convertit en uns caçarecompenses ferotges i formidablement preparats,
dedicats exclusivament a perseguir i exterminar
bruixes per boscos ombrívols, disposats a tot per
tal de venjar-se. Però a mesura que s'aproxima la
infausta lluna de Sang i un conegut poblet de cases
de fusta s'enfronta a un malson, Hansel i Gretel es
troben amb un poder diabòlic superior a qualsevol
bruixa que hagin caçat, un dimoni que podria
conèixer el secret de l' terrorífic passat dels
germans.
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Frankenweenie
Del director Tim Burton arriba "Frankenweenie",
una commovedora història sobre un nen i el seu
gos. Després de la inesperada mort del seu adorat
gos Sparky, el petit Víctor es val del poder de la
ciència per portar al seu millor amic de tornada a la
vida ... amb uns pocs ajustaments menors. Víctor
intenta ocultar la seva creació, però quan Sparky
aconsegueix sortir, els companys d'escola de
Víctor, els seus mestres i el poble sencer aprendran
que crear una nova vida pot convertir-se en una
cosa monstruosa.

Men in black 3
En aquest nou lliurament de la saga "Men in Black", els
agents J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) tornen ... al
passat. En els seus 15 anys de servei, l'agent J ha vist
moltes coses inexplicables, però res, ni tan sols els
extraterrestres, li produeix tanta perplexitat com el seu
irònic i poc comunicatiu company, l'agent K. Quan el
destí del planeta i la vida de l'agent K són posats en
perill, l'agent J haurà de fer un viatge al passat per
reconduir les coses. L'agent J descobreix secrets de
l'Univers que K mai li va explicar, secrets que s'aniran
revelant en la seva aliança amb un jove agent K (Josh
Brolin), per salvar el seu company, l'agència i el futur de
la humanitat.
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Hotel Transylvania
Dràcula és el sobreprotector pare de la joveneta
Mavis, de tal manera que idea tota mena de
perillosos relats que serveixin per frenar l'esperit
aventurer de la seva filla. Tots dos viuen al luxós
Hotel Transilvania, un lloc on els monstres i les
seves famílies poden mantenir allunyats dels
humans. El problema arriba quan apareix Jonathan,
un noi de 21 anys que s'enamora de Mavis.

La invenció d’Hugo
A "La invenció d'Hugo" coneixerem a Hugo, un
nen orfe, rellotger i lladre que viu entre els murs
d'una atrafegada estació de trens parisenca.
Ningú sap de la seva existència fins que el
descobreix una excèntrica nena al costat de la
qual viurà una increïble aventura.
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Ice Age 4
A "Ice Age 4: La formació dels continents",
l'absurda persecució de la gla per part de Scrat,
que porta darrere d'ella des de l'origen dels temps,
té conseqüències que canvien el món: un
cataclisme continental fica a Manny, Diego i Sid en
la mare de totes les aventures. Després de tanta
sacsejada geològica, Sid es reuneix amb la seva
àvia rondinaire i la manada ensopega amb una
barreja zoològica de pirates marins decidits a
impedir tornar a casa.

En la ment de l’assassí
A la pel.lícula "En la ment de l'assassí" coneixerem a Alex
Cross, detectiu de la policia i psicòleg que està investigant
les estranyes morts dels membres d'una banda criminal.
Tot sembla indicar que es tracta d'un ajust de comptes
entre gàngsters, però a mesura que es van coneixent els
detalls, els crims es comencen a semblar sospitosament a
altres morts anteriors atribuïdes a un assassí en sèrie.
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Intocable
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!

La felicitat mai ve sola
A "La felicitat mai ve sola" coneixerem la història de
Sacha (Gad Elmaleh), qui adora els seus amics, tocar el
piano i sortir de marxa. A la nit toca en un club de jazz i
sedueix noies joves i atractives. Viu el moment i
gaudeix de la vida. Passa de despertadors, d'anells de
compromís i dels impostos. També coneixerem
Charlotte (Sophie Marceau). Ella té tres fills, dos ex
marits i dirigeix una fundació d'art contemporani. En la
seva vida no hi ha lloc per al romanç. Sacha i Sophie
són pols oposats, no tenen res en comú ... però estan
fets l'un per l'altre.
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La jungla 5
Bruce Willis torna com John McClane a "La
jungla: Un bon dia per morir". Un cop més,
McClane es troba en el lloc equivocat en el
moment equivocat quan viatja a Moscou per
esbrinar el parador del seu fill, Jack, que en
el seu moment es va allunyar d'ell, i es
queda atònit al descobrir que treballa
clandestinament per protegir Komarov, un
delator de la corrupció imperant en el
govern. Els McClane, que es juguen el coll
en l'empresa, es veuen obligats a superar
les seves diferències per posar a Komarov
en lloc segur i frustrar un delicte
potencialment desastrós en el lloc més
desolat de la Terra: Txernòbil.

La saga crepuscle: A trenc d’alba - Part 2
A "La saga Crepuscle: Alba - Part 2", Bella
conclou la seva transformació en vampir i
ara ha de familiaritzar amb la seva nova
condició. Amb el naixement de Renesmee,
la filla d'Edward i Bella, la família Cullen
haurà de protegir-davant l'amenaça dels
Volturi, ja que hi ha una llei per als
vampirs que prohibeix a tots els clans
convertir nens, ja que són difícils de
controlar i poden generar autèntiques
massacres que posin en perill la secreta
existència dels vampirs.
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Les aventures de Tadeo Jones

A causa d'una confusió, Tadeo, un paleta
somiador, serà pres per un famós
arqueòleg i enviat a una expedició al Perú. A
l'ajuda del seu fidel gos Jeff, una
intrèpida professora, un lloro i un
buscavides, intentAnT salvar la mítica
ciutat perduda dels inques d'una
malvada corporació de caçatresors.

L’´ultim desafiament
Turmentat per la culpa després d'una
operació fallida, el xèrif Ray Owens
(Arnold Schwarzenegger) deixa el seu lloc
en la divisió de narcòtics del
Departament de Policia de Los
Angeles per traslladar-se a la tranquil ·
la localitat fronterera de Sommerton Junction,
on el crim no abunda precisament. Però
aquesta existència plàcida es veu truncada
quan Gabriel Cortez (Eduardo Noriega),
el més destacat capo del narcotràfic de
l'hemisferi oest, efectua una
espectacular i sanguinària fugida d'un
comboi penitenciari de l'FBI.
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Els miserables
Els miserables és la nova pel·lícula de Tom
Hooper, l'oscaritzat director de "El discurs del
rei". El film transcorre a la França del segle
XIX. Hugh Jackman protagonitza l'adaptació
d'aquest musical que al seu torn es basa en
l'obra de Victor Hugo. Jackman encarna Jean
Valjean, un individu que és enviat a presó
després de robar un tros de pa amb el qual
pretenia alimentar els seus nebots i la seva
germana vídua. Russell Crowe dóna vida a
Javert, l'home que li farà la vida impossible,
mentre que Anne Hathaway es posa a la pell
de Fantine, una dona que pateix no pocs
infortunis al llarg de la seva vida.

Lincoln
Lincoln se centra en els tumultuosos últims
mesos en exercici del setzè president dels
Estats Units. En una nació dividida per la
guerra i en la que bufen forts vents de
canvi, Abraham Lincoln emprèn un conjunt
d'accions amb l'objectiu d'acabar amb la
guerra, unir el país i abolir l'esclavitud. Amb
la talla moral i la forta determinació per
aconseguir tot això, les decisions adoptades
per Lincoln en un moment tan crític
canviaran el destí de les generacions
venidores.
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L’impossible
A "L'impossible", Maria (Naomi Watts), Henry
(Ewan McGregor) i els seus tres fills
comencen les seves vacances d'hivern a
Tailàndia. En el matí del 26 de desembre, la
família es relaxa a la piscina després del dia
de Nadal quan el mar, convertit en un
enorme i violent mur d'aigua negra, envaeix
el privades. Maria només té temps de cridar
abans de ser engolida i arrossegada per la
terrible onada. Sense temps per assimilar
l'incomprensible i inesperat del desastre
natural que acaben de patir, hauran de lluitar
per la supervivència i per tornar a retrobarse. La pel·lícula es basa en una història real
que va tenir lloc durant el tsunami que va
assotar la costa tailandesa a l'any 2004.

Madagascar 3
A "Madagascar 3: De marxa per Europa", els
nostres amics Alex el lleó, Marty la zebra, Melman
la girafa i Glòria la hipopòtam estan decidits a
tornar com sigui al Zoo de Central Park a Nova
York. Després d'abandonar Àfrica, prenen un
desviament i emergeixen, literalment, a Europa,
perseguint als pingüins i ximpanzés que se les
han arreglat per fer saltar la banca d'un casino de
Montecarlo. Aviat, els animals són descoberts per
la capitana Chantel DuBois, un tossuda francesa
encarregada del control d'animals, ia la qual no li
agrada gens que uns animals del zoo caminin
solts per la seva ciutat, però li encanta la idea de
caçar un lleó per primera vegada! Els del zoo
troben l'amagatall perfecte en un circ ambulant
on elaboren un pla per rellançar al circ, descobrir
alguns nous talents i arribar vius a Nova York. Per
primera vegada en 3D, els nois del zoo de
Madagascar estan en fugida, camuflats amb el
circ, realitzant números que desafien la mort i
fent nous amics.
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Oz: un món de fantasia
Oz: Un món de fantasia recrea els orígens del
Mag d'Oz. Oscar Diggs (James Franco), un
mag de circ d'estar per casa i de dubtosa
reputació, és llançat des de la polsegosa
Kansas al lluent País d'Oz. Està convençut
que li ha tocat el premi gros i que la fama i la
fortuna estan al seu abast. Però les coses
canvien quan coneix a tres bruixes: Theodora
(Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) i Glinda
(Michelle Williams), que no estan gens
convençudes que Oscar sigui el gran mag
que tothom estava esperant. Al seu pesar,
Oscar
s'ha
d'enfrontar
als
enormes
problemes que té el País d'Oz i els seus
habitants, i haurà de descobrir qui estan del
seu costat i qui són els seus enemics abans
que sigui massa tard. Utilitzant els seus jocs
de màgia amb enginy, fantasia i una mica de
bruixeria, Oscar no només es transformarà
en el gran i poderós Mag d'Oz, sinó també en
un home millor.

Pirates
El capità pirata, al comandament d'una
desaliñada i improvisada tripulació, i
aparentment
sense
adonar-se
dels
insalvables obstacles a què s'enfronta, se
centra en el seu únic somni: vèncer als seus
eterns rivals Black Bellamy i sablazo Liz i
aconseguir l'anhelat premi de Pirata de l'Any
en una odissea que conduirà als nostres
herois des de les ribes de l'exòtica Blood
Island fins a les boiroses carrers del Londres
victorià. Durant el transcurs del seu viatge,
lluitaran contra una reina diabòlica i
formaran equip amb un jove i perdudament
enamorat científic, però mai perdran de
vista el que més li apassiona a un pirata:
l'aventura!
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Prometheus
Prometheus
és
l'esperadíssima
nova
pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Ridley
Scott després de les seves passades obres
mestres "Alien, el vuitè passatger" i "Blade
runner". Ens explicarà la història d'un grup
d'exploradors que descobreix una pista que
pot portar a conèixer l'origen de la
humanitat a la Terra, embarcant-los en un
viatge emocionant als racons més foscos de
l'Univers. No obstant això, un cop allà
hauran de lluitar en una aterridora batalla
per salvar el futur de la raça humana.

Resident evil 5
Alice (Milla Jovovich) continua la seva lluita contra
la Corporació Umbrella. A "Resident evil:
Venjança", el nociu virus T de la Corporació
Umbrella continua fent estralls per tot el planeta,
transformant la població per on passa en legions
de carnívors morts vivents. L'última i única
esperança de la raça humana, Alice, desperta en el
cor d'una de les instal · lacions més clandestines
de la Corporació Umbrella i descobreix més coses
del seu misteriós passat, d'acord aprofundeix en el
complex. Sense un refugi segur, Alice continua en
la seva recerca dels responsables de l'esclat del
virus. Una caça que el portarà des de Tòquio a
Nova York, Washington DC i Moscou, culminant el
seu viatge en una lucinant revelació que l'obligarà
a reconsiderar tot el que fins ara pensava que era
cert. Ajudada per nou aliats i antics amics, Alice
haurà de lluitar per sobreviure prou com per
escapar d'un món hostil a la vora de la desaparició.
El compte enrere ha començat.
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L’origen dels guardians
L'origen dels Guardians explica la història de
Jack Gebre, Santa Claus, el Conill de Pasqua,
la Fada de les Dents i Sandman El Creador de
Somnis,
personatges
llegendaris
que
s'enfronten a la missió de protegir la
innocència i la imaginació de els nens de tots
les edats aprofitant al màxim els seus
poders. Quan es presenta una amenaça que
pretén robar-los als nens les seves
esperances i els seus somnis, aquests
entranyables guerrers defensors necessiten
l'ajuda de Jack Gebre (Chris Pine), un nou i
reticent company que preferiria passar un
bon dia a la neu a salvar el món . Els
Guardians s'embarquen en una batalla èpica
contra el pervers Ombra, que vol conquerir el
món sembrant la por.

Trenca Ralph
Trenca Ralph! és la història d'un joc d'arcade
en el qual el protagonista que sempre ha
tingut el paper de dolent està decidit a
provar que pot ser un bon tipus. Ralph somia
amb ser tan estimat com Fix-It Felix, l'heroi
del videojoc. El problema és que a ningú li
agrada un noi dolent, però en canvi tots
estimen els herois, així que quan arriba un
nou joc amb un personatge dolent, el sergent
Calhoun, Ralph ho veu com la seva
oportunitat per esdevenir un heroi i assolir la
felicitat. Així doncs, Ralph es fica en el joc
amb el senzill pla de guanyar medalles de
tot, però accidentalment allibera un enemic
mortal que amenaça tots els jocs.
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Blancaneus i la llegenda del caçador
A "Blancaneus i la llegenda del caçador",
Kristen Stewart encarna l'única dona que
supera en bellesa la malvada reina Ravenna,
qui farà tot el possible per seguir sent la més
bella del regne. Però la malèvola reina no
podia imaginar que la noia que va escapar de
les seves urpes i que ara amenaça el seu
domini ha après a defensar-se amb l'ajuda
d'Eric el Caçador i el príncep William.

Spider man 4
The amazing Spider-Man és la història de Peter
Parker (Andrew Garfield), un estudiant de
secundària que va ser abandonat pels seus pares
quan era nen, deixant-lo a càrrec del seu oncle
Ben (Martin Sheen) i la seva tia May (Sally Field ).
Com la majoria dels adolescents de la seva edat,
Peter tracta d'esbrinar qui és i què vol arribar a
ser. Peter també està trobant el seu camí amb el
seu primer amor de secundària, Gwen Stacy
(Emma Stone), i junts lluiten pel seu amor amb
compromís. Quan Peter descobreix un misteriós
maletí que va pertànyer al seu pare, comença la
recerca per entendre la desaparició dels seus
pares, una recerca que el porta directament a
Oscorp, el laboratori del Dr Curt Connors (Rhys
Ifans), excompany de treball del seu pare.
Mentrestant, Spider-Man es troba en plena col.lisió
amb l'alter-ego de Connors, el Lagarto, Peter farà
eleccions que alteraran les seves opcions per usar
els seus poders i donaran forma a un destí que el
convertirà en un superheroi.
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El Cavaller Fosc: La llegenda reneix
A "El Cavaller Fosc: La llegenda reneix", la
conclusió de la trilogia de El Cavaller Fosc del
director Christopher Nolan, han passat vuit
anys des que Batman va desaparèixer en la
foscor, convertint-se, en aquest instant,
d'heroi a fugitiu. En assumir la culpa per la
mort de DA Harvey Dent, el Cavaller Fosc ho
va sacrificar tot pel que considera, igual que
el comissari Gordon, un bé més gran. La
mentida funciona durant un temps, ja que
l'activitat criminal de la ciutat de Gotham es
veu aplacada gràcies a la dura llei Dent. Però
tot canvia amb l'arribada d'una astuta gata
lladre, que porta a terme un misteriós pla.
No obstant això, és molt més perillosa
l'aparició en escena d'Bane, un terrorista
emmascarat els despietats plans per a la
ciutat fan que Bruce torni del seu
autoimposat exili. Però malgrat tornar a
posar-se el vestit, és possible que Batman no
sigui suficient per combatre Bane.

Posessió infernal
A "Possessió infernal: Evil dead", la nova
versió de la pel·lícula de terror de 1981
dirigida per Sam Raimi, Mia és una
vulnerable noia que està intentant deixar les
drogues. Ella i altres quatre joves se'n van de
viatge a una solitària cabana per ajudar-la a
superar els seus problemes. obstant això, allí
descobreixen un llibre amb el qual és
possible despertar a una temible força
demoníaca. A partir de llavors, el lloc esdevé
un aterridor bany de sang.
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Els mercenaris 2
En "Els mercenaris 2", Barney Ross (Sylvester
Stallone) i el seu equip es tornen a unir quan el
senyor Church (Bruce Willis) els recluta per
encarregar-se de un treball aparentment senzill.
Tanmateix, tot i semblar diners fàcils, les coses es
torcen i un dels seus membres és brutalment
assassinat, el que impulsa la resta dels seus
companys a buscar venjança. L'equip, entestat a
rescabalar-se, va deixant un rastre de destrucció al
seu pas entre les forces enemigues, sembrant el
caos, per acabar trobant una amenaça inesperada:
cinc tones de plutoni apte per a ús militar, una
quantitat més que suficient per canviar l'equilibri
de poder al món. Encara que això no és res
comparat amb la justícia que van a imposar al vil
adversari que va assassinar despietadament al seu
camarada . I tot això fet a inimitable estil dels
mercenaris ...

Els jocs de la fam
Tots els anys a les ruïnes del que era una vegada
Amèrica del Nord, el Capitoli de la nació de Panem
obliga cadascun dels seus dotze districtes a enviar
un noi o noia adolescent a competir en els Jocs de
la Fam. Els Jocs de la Fam, un recargolat càstig per
un aixecament que va tenir lloc en el passat i una
tàctica d'intimidació governamental continuada,
són un esdeveniment retransmès per televisió a tot
el país en què els "Tributs" han de lluitar entre si
fins que només quedi un supervivent. Katniss
Everdeen, de setze anys d'edat, es presenta com a
voluntària en lloc de la seva germana per
participar en els jocs, i es veu obligada a confiar en
el seu agusat instint, així com en els consells d'un
antic vencedor borratxo, Haymitch Abernathy,
quan acaba enfrontada a altres tributs que han
estat objecte d'un entrenament intensiu i que
s'han estat preparant per a aquests Jocs durant
tota la seva vida. Si vol tornar a casa en el
Districte 12, Katniss haurà de prendre decisions
impossibles a la sorra en què haurà de contraposar
la supervivència a la humanitat, i la vida a l'amor.
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El costat bo de les coses
A "El costat bo de les coses (Silver Linings
playbook)", el professor Pat (Bradley
Cooper) torna a casa amb els seus pares
després d'una estada en una institució
mental, i intenta reconciliar-se amb la seva
exdona. Les coses es tornen més desafiants
quan Pat coneix Tiffany (Jennifer Lawrence),
una noia amb els seus propis problemes.

El lladre de paraules
El lladre de paraules embarca l'espectador en
un viatge que li trasllada des del París de la
postguerra fins a la Nova York d'avui dia per
explicar la història de Rory Jansen (Bradley
Cooper), un jove i reeixit escriptor que
descobreix el preu que ha de pagar per
plagiar l'obra d'un altre quan un misteriós
ancià (Jeremy Irons) s'enfronta a ell afirmant
ser el veritable autor de la seva novel · la i
relata els bells encara tràgics records que
van donar origen al llibre. En comprovar que
un altre home ha pagat car el tresor que
contenen les paraules de la novel · la, Rory
fa front a qüestions com la creativitat,
l'ambició i les eleccions morals que ha fet
guiat pels seus propis interessos.
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La vida de pi
A "La vida de Pi" coneixerem Pi Patel, un noi
el pare és l'amo del zoològic de la ciutat de
l'Índia en què viuen. La seva família decideix
marxar a Canadà, però una tempesta fa
naufragar el vaixell en què viatgen. Pi
aconsegueix salvar-se gràcies a una barcassa
en la qual també hi ha un altre "passatger",
un tigre de Bengala al qual el jove intentarà
domar per poder sobreviure.
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NOSTRES SERVEIS :








Pel·lícules d’estrena, clàssics del cine, animació, terror.....



Organització d’esdeveniments especials , presentacions, rodes
de premsa, casaments, retransmissions TV (partits futbol… ),
festivals escolars…

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 VHS, SVHS, DVD, 35mm,
16mm …

 Gestió de drets d’audiovisuals

Contacte:
MÒBIL

: 607-086-086

TELÈFON: 972–877-774
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info@Videocinema.net
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