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

en Català

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

Lightyear

La vida d’Elvis Presley vista a través del 
prisma de la seva complicada relació 
amb el coronel Tom Parker  (Tom 
Hanks) el seu enigmàtic manager. Gran 
espectacle i bon cinema, de la mà de 
Baz Luhrman, director de Moulin Rouge.

Aquesta aventura dona a conèixer la 
història definitiva sobre els orígens de 
Buzz  Lightyear, l’heroi que va inspirar la 
joguina i presenta el llegendari guardià 
espacial.

Un retorn brillant i vertiginós 
als Looney Tunes. La història 
d'origen de la ment criminal de 
Gru (i els seus ajudants grocs) 
és, de lluny, el lliurament fins 
ara més potent i divertit. No us 
ho perdeu.

DIMARTS 23 | 18:00 h V.CAT
DIMECRES 24 | 17:00 h
DIJOUS 25 | 17:00 h
DIVENDRES 26 |  17:00 h

Una comèdia animada plena d’acció.. Hank, un gos encantador amb el cap ple de 
somnis, somia en  convertir-se en samurai, parteix a la recerca del seu destí. Molt 
divertida per a tots els plúblics.

Un héroe 
samurái: la 
leyenda de Hank

DISSABTE 27 | 17:00 h
DIUMENGE 28 | 17:00 h
DILLUNS 29 | 18:00 h

Humor senzill, directe, tímidament 
provocador, per a tots els públics i molt 
en connexió amb el nostre sentir més 
profund. Cinema familiar carregat 
d'optimisme. Un film tan amable com 
divertit.

Llenos de 
gracia

Es tracta d’un homenatge a Ennio 
Morricone el més gran compositor 
italià de música per a pel·lìcules.

Ennio: El 
maestro
DIUMENGE 28 | 21:00 h 
DILLUNS 29 | 21:00 h VOSE
DIMARTS 30 | 18:00 h

DIMARTS 30 | 22:00 h 
DIMECRES 31 | 18:00 i 22:00 h

REP
OSICIÓ

Promesas en París
Un drama concís i emotiu que aconsegueix tractar  un piló de qüestions 
filosòfiques sobre la integritat i la labor pública. Gran interpretació de Isabelle 
Huppert.

DIVENDRES 19 - CINE CLUB | 22:00 h (V.O.S.E)

Patrice Leconte ofereix un retrat meravellosament atmosfèric i deliciosament 
malenconiós de l'inspector de policia, protagonitzat per Gerard Depardieu. El que 
hi ha a la pantalla és intriga a la vella usança fet amb la millor tradició possible.

Maigret DIMARTS 23 | 22:00 h
DIMECRES 24 | 22:00 h
DIJOUS 25 | 22:00 h
DIVENDRES 26 |  22:00h VOSE

Aviat fa 40 anys del matrimoni entre Claude i Marie Verneuil., les seves quatre filles 
decideixen organitzar una gran festa sorpresa a la casa familiar de Chinon. Aquesta 
estada en família promet estar plena de divertits esdeveniments.

Dios mio, 
pero que nos 
has hecho

DIVENDRES 26 | 19:15 h
DISSABTE 27 | 19:15 i 22:00 h
DIUMENGE 28 | 19:15 h

Un retorn brillant i vertiginós 
als Looney Tunes. La història 
d'origen de la ment criminal de 
Gru (i els seus ajudants grocs) 
és, de lluny, el lliurament fins 
ara més potent i divertit. No us 
ho perdeu.

V.CAT
17:00 h

 17:00 h

Minions: El origen              de Gru


