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Brat Pitt és el protagonista d’aquest interessant  
thriller en el qual Cinc assassins a sou es troben 
a bord d'un tren bela que viatja de Tòquio a 
Morioka amb unes poques parades intermèdies. 
Descobreixen que les seves missions no són 
alienes entre si. La pregunta és qui sortirà viu del 
tren i què els espera en l'estació final.

DIUMENGE 14
19:30 h
DILLUNS 15
19:30 i 22:00 h
DIMARTS 16
22:00 h

Bullet train

Basat en un fet real de la Segona Guerra Mundial extraordinàriament passat a la 
pantalla amb aquesta capacitat del cinema britànic per estampar a la pantalla grans 
episòdics històrics.

DIVENDRES 29 | 22:00h (VOSE)
DISSABTE 30 | 22:00h
DIUMENGE 31 | 19:15h i 22:00h

El arma del engaño

Només un geni com Steven Spielberg es podia atrevir a portar a la pantalla, després 
de cinquanta anys,una nova versió d’aquesta història d’amor,  de cançons, balls 
espectaculars, odis i tragèdia i ho aconsegueix superant fins i tot la primera versió, 
fent d’una obra mestra d’una altra obra mestra.

DILLUNS 1 | 22:00 h
DIMARTS 2 | 22:00 h

West Side Story
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França, segle XVIII. En les albors de la 
Revolució Francesa, el prestigi d’una 
casa noble depèn sobre tot de la 
qualitat a la taula. Quan el talentós 
cuiner Manceron és despetxat pel Duc 
de Chamfort, perd el gust per cuinar i 
decideix tornar a casa, al camp. Allà 
coneix la misteriosa Louise, que li 
torna la passió per la cuina i l’ajuda a 
crear el primer restaurant del món

DIMECRES 3 | 22:00 h

Delicioso

Una de les grans pel·lícules espanyoles 
de l'any, retrata una setmana divertida 
a la vida de tres lampistes de 
Barcelona

DIJOUS 4 | 22:00 h

Sis dies
corrents

Emoció i honestedat en una desarmant òpera prima sobre la família. Una joia 
que no hauria de passar desapercebuda.

DIVENDRES 5 | 22:00 h (Cine Club)
DISSABTE 6 | 19:15 i 22:00 h
DIUMENGE 7 | 19:15 i 22:00 h

5 lobitos  

Un drama coral bellament concebut i 
amb actuacions exuberants. Un estudi 
commovedor i sinuós d’una extensa 
família que es veu obligada a 
abandonar la granja.

Alcarràs

Tota la seva vida, el valent peix lloro 
Alex ha somiat ser un superheroi. Té la 
seva oportunitat quan una misteriosa 
inundació de pegot negre entra en 
erupció a prop del seu escull de corall. 

DISSABTE 6 | 17:00 h

DIUMENGE 7 | 17:00 h

DILLUNS 8
18:00 h i 22:00 h

Go Fish!

Un llargmetratge commovedor i bell, 
que s’enorgulleix de tenir una essència 
de melodrama amb tints clàssics. 
Eduardo Zambrano ens ofereix una 
pel·lícula emocionant i compromesa. 
Basada en la reeixida novel·la de 
Cristina Campos

DIMARTS 9 | 22:00 h

Pan de limón 
con semillas 
de amapola

Branagh entrega una pel·lícula molt 
bona, una obra tendre, amable i 
esperançadora. Si d’alguna cosa va 
sobrada aquesta meravella, és 
d’ànima. Una pel·lícula que no et 
colpeja, sinó que t’acarona a través de 
potents fogonades emocionals. 
Poderosa, tendra, enginyosa i plena de 
detalls cinèfils

Belfast
DIMECRES 10 | 22:00 h

DIJOUS 11 | 22:00 h

Intriga i emocions en aquest món 
dominat pels primitius animals. Els 
dinosaures ara conviuen i cacen amb 
els éssers humans a tot el món. Genial.

DIJOUS 11  |  18:00 h 
DIVENDRES 12  |  18:00 h
DISSABTE 13  |  18:00 h
DIUMENGE 14  |  17:00 h
DILLUNS 15  |  17:00 h

Jurassic World:
Dominion

DIVENDRES 12 | 22:00 (VOSE)
DISSABTE 13 | 22:00 h
DIUMENGE 14 | 22:00 h

Los
perdonados

en Català

Chastain i Fiennes il·luminen un thriller 
foscament còmic. Una pel·lícula que mai 
deixa de ser fascinant. 

Hermosament dissenyada, 
acuradament mesurada i 
impecablement editada, aquesta 
interessant pel·lícula juga amb 
destresa amb les convencions del film 
noir i el thriller modern.

DIMECRES 17  | 22:00 h

El sastre
de la mafia

El gos de Superman s'uneix al gat 
volador per impedir el crim mentre 
Superman se'n va de vacances. Molt 
divertida per a tots els públics.

DC Liga de 
supermascotas

DIMARTS 16  |  18:00 h 
DIMECRES 17  |  18:00 h 
DIJOUS 18  |  18:00 h 
DIVENDRES 19  |  18:00 h

Aquesta és la història de l'origen de Buzz 
Lightyear, l'heroi que va inspirar la 
joguina, i que ens fa conèixer el 
llegendari Guardià Espacial que acabaria 
comptant amb generacions de fans. Als 
nens els encantarà Lightyear i els adults 
la gaudiran.

Lightyear

Una pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann 
amb Austin Butler, Tom Hanks, Olivia 
DeJonge. Film biogràfic al voltant de la 
vida i la música d'Elvis. Elvis reprèn 
moltes coses de Moulin Rouge. La 
recuperació del gran mestre del rock, fa 
d’aquesta una pel·lícula memorable, molt 
brillant, amb alguns moments antològics.

DIJOUS 18 | 22:00 h
DISSABTE 20 | 19:00 i 22:00 h
DIUMENGE 21 | 19:00 i 22:00 h
DILLUNS 22 | 19:00 VD i 22:00 h VOSE

Elvis

en Català

DISSABTE 20   |  17:00 h 
DIUMENGE 21    |  17:00 h 
DILLUNS 22  |  18:00 h 
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