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Alien: Covenant (2017)
Direcció: Ridley Scot
Intèrprets: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Bily Crudup, Danny
McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollet, Callie Hernandez
Sinopsi: Rumb cap a un planeta remot a l’altre extrem de la galàxia, la tripulació
de la nau Covenant, formada per l’androide Walter (Michael Fassbender) i varies
parelles, tenen com a objectiu ser la primera missió colonitzadora a gran escala.
Al aterrar en un lloc molt estrany, descobreixen el que sembla ser un paradís
desconegut. Però els participants d’aquesta expedició en breu descobriran que
no estan sols, i la seva missió es convertirà en una lluita per la seva supervivència
en un ambient hostil i perillós. Els temibles xenomorphs són depredadors
perfectes i els tripulants de la nau Covenant no ho tindran fàcil per escapar-ne.

Batalla dels Sexes (2017)
Direcció: Jonathan Dayton i Valerie Faris
Intèrprets: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Bill
Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Austin Stowell.
Sinopsi: La batalla dels sexes va ser el nom que se li va donar al partit de tennis
celebrat en 1973 entre Billie Jean King (Emma Stone) y Bobby Riggs (Steve Carell).
Convençut de que podrien guanyar a qualsevol dona, als seus 55 anys, l’ex
campió Bobby Riggs, va desafar a la jove promesa Billie Jean King, de 29 anys, a
un duel que determinaria el “Gènere superior”. En aquell moment històric, la
exitosa esportista era una defensora més severa dels dreta de la dona i just
abans d’aquest esdeveniment, s’havia negat a participar en un torneig a on el
guanyador home rebria un premi monetari vuit vegades més gran del que
donaven a la guanyadora. La batalla dels sexes es va convertir en un dels
esdeveniments esportius televisius amb més audiència de tots els temps. A més a
més, aquest partit va desencadenar molts debats sobre la igualtat de gènere i el moviment feminista.
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Caçadors de dracs (2010)
Direcció: Arthur Qwak i Guillaume Ivernel
Intèrprets: Marie Drion, Vincent Lindon, Patrick Timsit, Philippe Nahalon,
Amanda Lear, Jean-Marc Lentretien.
Sinopsi: ”Caçadors de Dracs” han saltat a la gran pantalla. La protagonista de la
historia, Zoe, és una fanàtica dels contes de fades, hi creu cegament. Li encanta
imaginar-se que ha d’escapar d’una bruixa malvada o d’un drac terrible. Per això
ajuda al seu tiet Arnold en quan li diu que s’ha de desfer d’un gran drac. Zoe serà
l’encarregada de trobar als herois de conte que els ha de salvar del monstre.

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 com el nostre, però poblat per animals, Buster Moon és un
coala optimista que dirigeix un teatre que va viure millors temps. Buster estima el
seu teatre amb molta passió i és capaç de qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el
somni de la seva vida està a punt de desaparèixer i només té una oportunitat per
mantenir-lo viu: organitzar el concurs de cant més gran del món.

8

Cars 3 (2017)
Direcció: Brian Fee
Intèrprets: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chros Cooper, Nathan Fillion, Larry The
Cable Guy, Armie Hammer, Tony Shalhoub, Bonnie Hunt.
Sinopsi: En “Rayo McQueen” segueix sent el millor cotxe de carreres del món,
però ara és un dels més veterans del circuit, ha de demostrar a tot el món que
encara pot guanyar una gran carrera i que no ha de jubilar-se. En aquesta ocasió, el
famós automòbil de carreres haurà d’enfrontar-se a una nova generació de
corredors més joves, potents i ràpids, que amenaça en canviar l’esport de la seva
vida. Entre ells està el competitiu i revolucionari Jackson Storm, una de les noves
promeses del automobilisme que no li posarà gens fàcil.

Coco (2017)
Direcció: Lee Unkrich i Adrian Molina.
Intèrprets: Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Brat, Gael García Bernal, Edward
James Olmos, Alanna Ubach, Jaime Camil, Luis Valdez, Selene Luna.
Sinopsi: En un petit i alegre poble mexicà viu en Miguel, un nen de 12 anys que
pertany a una família de sabaters, en la que la música està prohibida. Durant
generacions, els Rivera han censurat la música perquè creuen que hi ha una
maledicció en ella. I es que, fa molts anys, el seu besavi va abandonar a la seva
dóna per seguir el seu somni de ser músic, i per això la música es va declarar morta
per tots ells.

El bar (2017)
Direcció: Àlex de la Iglesia
Intèrprets: Mario Casas, Blanca Suárez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Terele
Pavez, Joaquín Client, Alejandro Awada, Jaime Ordóñez.
Sinopsi: Són les nou del mat. En un bar del centre de Madrid, un grup de persones
de lo més diferents entre sí esmorzen tranquil·lament. Sembla un dia qualsevol...
fns que un dels clients marxa del local i al mateix moment que posa el peu al
carrer, rep un dispar al cap. Ningú més s’atreveix a sortir, estan atrapats.
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El bebè Jefazo (2017)
Direcció: Tom McGrath
Intèrprets: Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow,
Tobey Maguire, Conrad Vernon, David Soren.
Sinopsi: En Tim és un nen de 7 anys que té els millors pares del món. La seva vida
és perfecte fns que en un fatdic dia tot canvia de forma radical. El motiuu Ja no
eren només tres a la família, perquè havia arribat el seu nou germanet, un adorable
infant, que feia que als seus pares els hi caigués la baba. I es que aquest petitó s’ha
fet l’amo de la cada i que l’infant es converteixi en l’amo de la casa, és una cosa que
a en Tim no li agradi gaire.

El Gran Showman (2017)
Direcció: Michael Gracey
Intèrprets: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson,
Zendaya, Yahya Abdul-Mateen II, Paul Sparks, Frederic Lehne.
Sinopsi: Estats Units, segle XIX. P.T. Barnum (Hugh Jackman) acaba de perdre la
seva feina d’ofcinista perquè l’empresa la quan treballava ha caigut en bancarrota.
Ansiós d’oferir a la seva esposa Charity (Michelle Williams) i a les seves dues flles la
vida que sempre els havia promès, Barnum s’embarca en un projecte colossal: crear
un gran i meravellós espectacle de circ. Per això, aquest inventor de shows, buscarà
artistes únics, des de nans fns a dónes barbudes, equilibristes i tota classe de shows
imaginatius. El seu lema: Per crear una cosa nova s’ha de fer-ne una altre de poc
habitual.
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El Instante más Oscuro (2018)
Direcció: Joe Wright
Intèrprets: Gary Oldman, Kristin Scot Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James,
Ronald Pickup, Stephen Dillane, Samuel West, David Schofeld.
Sinopsi: Gran Bretanya, Segona Guerra Mundial. Pocs dies després de convertir-se
en Primer Ministre, Winston Churchill (Gary Oldman) ha de prendre una difcil
decisió. En ple avanç de les tropes nazis per tota Europa Occidental, quan la
amenaça de invasió és imminent, Churchill haurà de triar entre lluitar contra Hitler
o acceptar l’acord de pau que li ofereix pactar.

Es por tu bien (2017)
Direcció: Carlos Therón
Intèrprets: José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro, Carmen
Ruiz, Silvia Alonso, Georgina Amorós, Andrea Ros.
Sinopsi: El pitjor malson per un pare és quan la seva flla creix i arriba el dia en el
que li presenta al seu novio. Arturo (José Coronado), Poli (Roberto Álamo) y Chus
(Javier Cámara) són tres pares de la família que esta vivint en les pròpies pells com
aquest fatdic moment es fa realitat. Són tres precioses i estimades flles que han
trobat novio, i clar, per aquests tres pares resulten absolutament desagradables. I
és que cap ni un dels tres novios són de la talla que ells volien. Arturo, un home de
dretes de tota la vida, s’enfronta a un potencial gendre gamarús, Poli, un
professional de la construcció, veu al seu futur gendre com a una persona que persegueix a noies
joves, i a Chus, el clàssic graciós, l’atormenta el seu novio “ni-ni” de la seva flla. Així que l’única
sol·lució serà unir forces per treure’s de sobre els novios de les seves flles, sigui com sigui.

11

Estiu 1993 (2017)
Direcció: Carla Simón
Intèrprets: Laia Artigas, Bruna Cusi, David Verdaguer, Fermi Reixach, Paula Robles,
Montse Sanz, Isabel Rocat, Etna Campillo.
Sinopsi: La Frida (Laia Artigas) és una nena de sis anys que acaba de perdre a la
seva mare. És el primer estiu que haurà de passar-lo sense la seva companyia. En un
aïllat entorn rural a prop de Barcelona, la nena viurà amb els seus tiets Esteve
(David Verdaguer) i Marga (Bruna Cusi), juntament amb la seva cosina Anna (Paula
Robles). Els avis i amics de la família la visitarà alguns caps de setmana, però la
protagonista, sense entendre massa bé el que passa, haurà d’enfrontar-se el dia a
dia a la nova realitat.

Ferdinand (2017)
Direcció: Carlos Saldahna
Intèrprets: John Cena, Kate McKinnon, David Tennant, Gina Rodriguez, Bobby
Cannavale, Anthony Anderson, Daveed Diggs, Raul Esparza.
Sinopsi: En Ferdinand és un toro sensible i gens guerrer. Ell no és com els altres
toros, que es passen el dia rebufant i donant-se cops de cap entre sí. Ferdinand
prefereix olorar les fors del camp en comptes de competir amb violentament amb
els altres toros. No és covard, simplement és un pacifsta, i degut a la seva
fascinació per la naturalesa, es nega a lluitar.
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Gru 3 (2017)
Direcció: Pierre Cofn, Kyle Balda i Eric Guillon
Intèrprets: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Steve Coogan, Miranda
Cosgrove, Jenny Slate, Dana Gaier, Pierre Cofn.
Sinopsi: A en Gru l’han despatxat. S’ha quedat sense feina perquè ha deixat
escapar el superdolent Balthazar Brat. En Brat va ser una estrella infantil dels
anys 80, protagonista de una sèrie a on interpretava a una jove ment criminal
que utilitzava una combinació de ball pop, arts marcials i joguets d’alta
tecnologia. Però amb l’arribada de la pubertat ho va perdre tot i ha estat creant
el caos a tot el planeta.

Guardianes de la galaxia Vol.2 (2017)
Direcció: James Gunn (II)
Intèrprets: Chris Prat, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan,
Kurt Russell, Sylvester Stallone, Pom Klementiee.
Sinopsi: El singular heroi Peter Quill, també rarament conegut com a “Star-Lord”,
torna a embarcar-se en un viatge intergalàctic per tot l’univers. L’acompanyarà el
seu heterogeni equip format per Gamora, Drax el Destructor, Rocket Racoon i en
Petit Groot, a més de noves incorporacions com Mantus, Yondu Udonta i Nébula.
Junts, ara que són una recent fundada família, els Guardians hauran de lluitar dur,
a la vegada que intentaran desenredar els misteris que envolten el passat den
Peter. I és que, en la seva aventura coneixeran a Ego “el Planeta Vivent”, el temible
progenitor den Peter.
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Jumanji: Benvinguts a la Jungla (2016)
Direcció: James Kasdan
Intèrprets: Dwayne Johnson, Jack Black, kevn Hart, Karen Gillan, Nick Jonas,
Bobby Cannavale, Alex Wole, Madison Iseman.
Sinopsi: El misteriós i letal joc Jumanji torna a aparèixer una altre vegada 20 anys
després. És a la època actual i quatre adolescents s’introdueixen en aquesta nova
aventura, ara a partir de un videojoc que serveix com un portal a través del espaitemps. Absorbits per el món de Jumanji, un joc que es pot abandonar fns que hagi
acabat la partida, els joves s’enfronten a rinoceronts, mambes negres i una infnita
varietat de trampes de la selva.

La Bella y la Bestia (2017)
Direcció: Bill Condon
Intèrprets: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan
McGregor, Emma Thompson, Audra McDonald.
Sinopsi: Una jove somiadora i romàntica anomenada Bella (Emma Watson) viu en
un petit poblat juntament amb el seu pare, un inventor d’andròmines, al que
alguns consideren un vell boig. Un dia, el seu pare viatge a una fra per exposar els
seus invents, però es perd en el camí i acaba en un vell i misteriós castell. Buscant
un lloc per passar la nit, el pare de Bella descobreix que el senyor de aquest castell
és una horrible Bestia (Dan Stevens). Quan s’adona de la seva presència, la Bestia el
tanca a les masmorres.
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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 forir 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 Emoji Pelicula (2017)
Direcció: Tony Leondis
Intèrprets: T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Jennifer
Coolidge, Jake T. Austin, Patrick Stewart, Sofa Vergara.
Sinopsi: Dins del teu telèfon mòbil existeix tot un mon secret que no havies vist
mai. Ocult darrera l’aplicació de missatgeria instantània, es troba una gran ciutat
anomenada Textópolis, a on viuen i treballen tots els teus emoticones preferits.
Cada un compleix una funció en concret, per això sempre estan preparats per si
són seleccionats per l’usuari del mòbil. En aquest mon, cada emoticona té una
sola expressió facial, excepte l’entusiasta Gene, que va néixer amb una errata
tècnica que fa que canviï la seva forma fsica de manera descontrolada.
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La Forma del agua (2018)
Direcció: Guillermo del toro
Intèrprets: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer,
Michael Tuhlbarg, Doug Jones, David Hewlet, Nick Searcy
Sinopsi: Estats Units, al voltant dels anys 60. És la Guerra Freda i la carrera militar
i espacial està al seu punt més alt. La solitària Elisa és una empleada de la neteja
que treballa en un laboratori secret d’unes instal·lacions d’alta seguretat del
govern. Atrapada en una vida plena de silenci i aïllament, la seva vida canvia per
complet al descobrir juntament amb la seva companya Zelda, un experiment
classifcat com a secret. Es tracta de un ser enigmàtic: un home-peix únic, una
autèntica anomaía natural, que viu tancat i és víctima de diversos experiments.
Elisa comença a notar simpatia per aquest estrany ser i estableix una forta connexió entre ells. Però el
mon real no és un lloc segur per un home d’aquestes característiques.

La guerra del planeta de los simios (2017)
Direcció: Mat Reeves
Intèrprets: Randy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary, Karin
Konoval, Amiah Miller, Judy Greer, Michael Adamthwaite.
Sinopsi: César jura que no va començar la guerra. Però ell i la seva nació de
simis genèticament evolucionats es veuen obligats a lluitar en el conficte a mort
contra els humans que queden en el planeta. César tornarà a contar amb els
seus fdels seguidors, Rocket, Maurice i Luca, així com els nous aliats Simi Dolent
i la petita humana Nova, tots junts s’enfrontaran contra el malvat Coronel que
lidera la raça humana. Després de que els simis pateixin baixes inimaginables,
César lluitarà contra els seus propis i obscurs instints i començarà la seva
arriscada missió per venjar als de la seva espècie. Aquest viatge fnalment el situarà cara a cara contra
el seu pitjor enemic. Així, César i el Coronel s’enfronten a una èpica batalla que determinarà el dest de
totes dues espècies i el futur del planeta.
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La liga de la justicia (2017)
Direcció: Zack Snyder
Intèrprets: Ben Afeck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray
Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons.
Sinopsi: Després del sacrifci realitzat per en Superman, la perspectiva de Bruce
Wayne, el nom que s’oculta darrera la identitat secret de Batman, canvia
radicalment. Impulsat per una restaurada fe en la humanitat i inspirat per l’acte
desinteressat del Home de Ferro, Wayne reconsidera els seus mètodes extrems i
decideix reclutar a nous aliats amb habilitats extraordinàries. El seu objectiu és
crear La Lliga de la Justcia: un equip de superherois que lluiten contra el crim i
que defenses la Terra de tots els tipus d’amenaça.

La Suerte de los Logan (2017)
Direcció: Steven Soderbergh
Intèrprets: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig,Riley Keough, Seth
MacFarlane, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight Yoakam.
Sinopsi: Jimmy està sense feina, divorciat i no te ni un duro, Clyde un veterà de
la guerra de Irak que ara treballa de cambrer en un antre del barri i Mellie, una
perruquera obsessionada amb els cotxes, són tres germans capfcatsen burlar
una suposada maledicció familiar. I ho volen demostrar fent el robatori més
descabellat i perfecte a una empresa de Nascar.
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Lego Batman (2017)
Direcció: Chris McKay
Intèrprets: Will Arnet, Zack Galifanakis, Michael Cera, Ralph Fiennes, Rosario
Dawson, Billy Dee Williams, Jenny Slate, Mariah Carey.
Sinopsi: Amb el mateix esperit únic i divertit de la Lego Pel·lícula (2014), aquest
spin-off es cetra en el personatge de Batman i en l’univers dels superherois de DC
Còmics, des de l’òptica de la coneguda empresa de joguets. En aquesta ocasió,
l’irreverent Batman, que també té una mica d’artista frustrat, intentarà salvar la
ciutat de Gotham d’un perillós malvat, el Joker. Però no podrà fer-ho sol, i haurà
d’aprendre a treballar amb els seus aliats.

Logan (2017)
Direcció: James Mangold
Intèrprets: Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook,
Stephen Merchant, Alizabeth Rodriguez, Richard E. Grant.
Sinopsi: És l’any 2029. Els mutants han pràcticament desaparegut. Un cansat i
abatut Logan viu retirat en la ciutat mexicana de El Paso. És una ombra del que
una vegada va ser. Es guanya la vida conduint limusines i s’emborratxa més del
compte. El seu company en el exili és el Professor Charles Xavier, també en les
últimes, ja que està molt malalt. En Logan cuida d’ell.
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Los Goonies (1985)
Direcció: Richard Donner
Intèrprets: Sean Astin, Josh Brolin, Jee 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.

Minions (2015)
Direcció: Pierre Cofn i Kyle Balda
Intèrprets: Alexandra Jimènez, Quin Gutièrrez.
Sinopsi: Al llarg del temps, els Minions han anat servent als més despreciables
malvats. Després de que molts d’ells anessin morint per accident, des de un
Tiranosaure Rex fns a Napoleón, els Minions es troben ara sense un amo al que
obeir, i cauen en una terrible depressió. Un dia, el Minion Kevin decideix
embarcar-se juntament amb el rebel Stuart i amb el petit i adorable Bob en la
recerca de un nou amo malvat al que servir. I en una convenció de super-malvats
es troben amb la Scarlet Overkill, la primera super-malvada femenina del món.
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Paddington 2 (2017)
Direcció: Paul King
Intèrprets: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie
Walters, Peter Capaldi, Jim Broadbent, Noah Taylor.
Sinopsi: L’ós Paddington ja està fnalment integrat i viu amb la família Brown,
també s’ha convertit en un membre molt popular de la comunitat de Windsor
Gardens. A la botiga d’antiguitats de Mr Gruber descobrirà un meravellós llibre
desplegable. Com es tracta del regal perfecte per el cumpleanys de la seva tieta
Lucy, que celebra el seu centenari, Paddington decidirà treballar de valent i
sense parar per poder comprar el llibre. Però tot es complica quan el llibre és
robat, i Paddington haurà d’aturar el lladra amb l’ajuda dels Brown.

Perfectos Desconocidos (2017)
Direcció: Àlex de la iglesia
Intèrprets: Belén Rueda, Eduardo Noriega, Dafne Fernàndez, Juana Acosta,
Ernesto Alterio, Eduard Fernàndez, Pepón Nieto.
Sinopsi: Un eclipse de Lluna sembla que s’ha apoderat de la ciutat, dona la
impressió de que la seva estranya presència està afectant als nostres
protagonistes. Són un grup d’amics que es reuneixen per sopar. Alfonso i Eva
són els amftrions de la velada, discuteixen alterats perquè els seus amics estan
a punt d’arribar i el sopar no està preparat encara. Els invitats són dos parelles
més amb els seus tpics problemes i un amic solter que jura que la seva novia està malalta i per això no
ha pogut acudir.
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Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017)
Direcció: Joachim Rønning i Espen Sandberg
Intèrprets: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario,
Orlando Bloom, Geoerey Rush, Kevin McNally, Golshifeh Farahani.
Sinopsi: Aquesta vegada, el pirata més excèntric del cine, el “Capità” Jack
Sparrow no podrà escapar del seu dest tan fàcilment. En el seu camí es creuarà
amb un perillós malvat, Salazar, un Capità que juntament amb la seva tripulació
acaben d’escapar del temible “Triángulo del Diablo”. L’únic propòsit de Salazar
serà matar a cada pirata amb el que es creui en el seu camí i, sobretot, acabar
amb el maleït Jack Sparrow.

Señor Dame Paciencia (2017)
Direcció: Àlvaro Díaz Lorenzo
Intèrprets: Jordi Sànchez, Megan Montaner, Eduardo Casanova, Silvia Alonso,
David Guapo, Bore Buika, Salva Reina, Andrés Velencoso.
Sinopsi: Gregorio és un banquer molt conservador i molt lleial al Real Madrid i
molt rondinaire. Quan la seva dóna es mor, haurà de complir la seva última
voluntat: escampar les seves cendres al riu Guadalquivir. Per complir la seva
tasca, Gregorio haurà de passar un cap de setmana en Sanlúcar de Barrameda
amb els seus flls, dos noies i un noi. El problema és que els tres aniran
acompanyats de les seves respectives parelles, als que en Gregorio no els pot ni
veure.
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Spiderman: Homecoming (2017)
Direcció: Jon Wats
Intèrprets: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendraya, Marisa
Tomei, Martin Starr, Jacob Batalon, Laura Harrier.
Sinopsi: Peter Parker és un adolescent que estudia a l’escola secundaria amb els
tpics problemes d’un noi de la seva edat. Encara que en realitat el seu dia a dia
no es del tot normal. I es que en peter amaga una identitat secreta, la de
Spiderman. Així que tenen que compaginar la seva vida d’institut amb la seva
“feina” de superheroi que s’enfronta a tots els malves que posen en perill la
ciutat, sense ser descobert.

Star Wars: Los Ultimos Jedi (2017)
Direcció: Rian Johnson
Intèrprets: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam Driver,
Carrie Fisher, Kelly Marie Tran, Andy Serkis.
Sinopsi: Una nova aventura està a punt de començar, antics i nous personatges
a més a més de velles cares conegudes, es preparen per el que està a punt
d’arribar, doncs els secrets més foscos i impactants de la força seran revelats.
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Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas (2017)
Direcció: Enrique Gato i David Alonso
Intèrprets: Oscar Barberán, Trevor White, Michelle Jenner, Adriana Ugarte, Luis
Posada, Miguel Ángel Jenner, Jose Corbacho, Roser Batalla.
Sinopsi: En Tado Jones torna a l’acció! En aquesta segona entrega de les
aventures del paleta convertit en arqueòleg viatjarem fns a Las Vegas. Allà
acudirà el intrèpid protagonista, que ha decidit formalitzar la seva vocació i
començar els seus estudis en la universitat, per a la presentació de la arqueòloga
Sara Lavroe: un dels tres discs d’or del collaret del Rei Mides, el monarca que ho
convertia tot el que tocava en or, confrmant d’aquesta manera que existeix de
veritat.

The Disaster Artist (2017)
Direcció: James Franco
Intèrprets: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen.
Sinopsi: la tragicòmica història real del estranger aspirant a cineasta Tommy
Wiseau , un artista amb una passió tan sincera com qüestionable. El flm narra
la relació de Tommy i el seu únic amic, l’actor Greg Sestero. Junts s’embarcaran
en el rodatge de The Room (2003), una autèntica peça de culte considerada una
de les pitjors pel·lícules de la història del cine. Thef Disasterf Artstf és una hilarant
celebració de la amistat i la expressió artstica, un recordatori de que hi ha més
d’una manera de convertir-se en una llegenda.
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Thor: Ragnarock (2017)
Direcció: Taika waititi
Intèrprets: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchet, Idris Elba, Jee
Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruealo.
Sinopsi: Asgard es troba en mans d’una poderosa amenaça, la malvada i totpoderosa Hela, que ha robat el tro i ha tancat en Thor, enviant-lo com a presoner
fns al altre extrem de la galàxia. Sense el seu martell, el mític i poderós Mjllnir,
el déu del raig es trobarà a sí mateix en una carrera contra el temps.

Toc Toc (2016)
Direcció: Vicente Vilanueva
Intèrprets: Paco León, Rossy de Palma, Oscar Martnez, Alexandra Jiménez,
Inma Cuevas, Adrián lastra, Ana Rujas, Nuria Herrero.
Sinopsi: Síndrome de Tourete, Síndrome de Diógenes i obsessió per el càlcul
matemàtic, trastorn compulsiu de verifcació, obsessions amb les línies, amb les
actèries... En la consulta de un prestigiós psicòleg coincideixen un grup de
pacients amb una cosa en comú: tots pateixen un Trastorn Obsessiu Compulsiu
(TOC). Però el seu metge no por arribar-hi a temps, ja que el seu vol ha patit un
inesperat retràs.
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Transformers: El Último Caballero (2016)
Direcció: Michael Bay
Intèrprets: Mark Wahlberg, Laura Haddock, Antohny Hopkins, Isabela Moner,
Stanley Tucci, Josh Duhamel, Santiago Cabrera, Jerrod Carmichael
Sinopsi: Fins a on arriba la historia dels Transformers i el seu vincle amb la Terrau
Perquè sempre han estat aquíu Quina és la seva missióu El món ha canviat
completament, la Terra és ara un lloc desolat, plagat d’edifcis destruïts i a on els
humans lluiten per sobreviure al conficte que la humanitat manté amb els robots
alienígenes. Izabellaés una de les moltes persones la cual, els extraterrestres li van
canviar la vida. Són dues espècies en guerra, una de carn i l’altre de metall.
Davant dos móns que col·lisionen, només un d’ells podrà sobreviure.

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,
fnalment, 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.
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Valerian y la ciudad de los mil planetas (1995)
Direcció: Luc Besson
Intèrprets: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke,
Kris Wu, Sam Spruell, Alain Chabat.
Sinopsi: En Valerian i la Laureline són dos agents especials que s’ocupen de
mantenir l’ordre en tota la galàxia. La seva relació no és el que se’n diu romàntica,
encara que Valerian, un seductor d’un ampli historial de conquestes a les seva
esquena, busca una cosa més que una relació professional amb la seva company i
per això persegueix obertament a Laureline amb constants proposicions, a que
ella, de caràcter més tradicional, li diu que no una vegada rere altre.

Wonder Woman(2016)
Direcció: Paty Jenkins
Intèrprets: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston,
David Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis.
Sinopsi: En la protegida i paradisíaca illa tropical de Themyscira, Diana Prince, és
una princesa guerrera amazona que ha sigut criada per la seva mare, la reina
Hippolyta, i les seves tietes, la general Antope i Menalippe. Diana ha sigut
entrenada per ser una lluitadora invencible, però, mentres Hippolyta volia
protegir a la seva flla del món exterior, Antope volia que estigués preparada per
sortir de l’illa.
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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
28

