Black Panther: Wakanda Forever
17.00 - 18.30 - 20.00 - 21.30
Diumenge matinal 11.30
12 anys. Aventures. 161 min. Dolby Atmos sala 1
Els wakandians s’esforcen per seguir endavant, lluitant
per protegir la nació de les potències mundials que hi
volen intervenir després de la mort del rei T’Challa.
Hasta los huesos
17.10 - 19.40 - 22.10
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Suspens. 130 min
Ambientada als Estats Units dels anys 80, explica la història del primer amor entre una noia que sobreviu al marge de la societat i un jove rodamon apassionat i marginat.
Historias para no contar
Dissabte i diumenge: 16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10
Feiners: 18.10 - 20.10 - 22.10
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia. 99 min
A través de cinc històries explica situacions en què ens
podríem reconèixer i que preferiríem no explicar. Trobades inesperades, moments ridículs o decisions absurdes.
As Bestas
17.00 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.40
12 anys. Thriller. 137 min
L’Antoine i L’Olga són una parella francesa que viu en
un poblet de l’interior de Galícia. La convivència amb els
veïns farà que la tensió creixi fins a un punt de no retorn.
Black Adam
18.00 - 20.15 - 22.30

Mundo extraño
C
castellà Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Feiners: 18.00 - 20.00 - 22.00
Diumenge matinal 12.10
català 17.00 - 19.00
Diumenge matinal 11.50
Apta. Animació. 102 min. Dolby Atmos sala 12
Una família d’exploradors s’endinsa en una terra perillosa i inexplorada amb un grup variat format per una
massa malvada, un gos de tres potes i diverses criatures.

La mujer rey
17.10 - 19.40 - 22.10
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Acció. 134 min
Al regne de Dahomey, la general d’un exèrcit exclusivament de dones, prepara la nova generació de reclutes
per a la batalla contra un enemic decidit a destruir-les.
El cuarto pasajero
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia. 99 min
Un divorciat de 50 anys recorre a una aplicació per compartir el cotxe amb desconeguts i especialment amb la
Lorena. Però un inquietant passatger ho complica tot.
Armageddon Time
20.20 - 22.30

Una escena d’Un món estrany

12 anys. Drama. 114 min
Una història de maduresa ambientada a Nova York, una
història profundament personal sobre la força d’una família i l’ambició generacional de perseguir el somni americà.
Detective Knight: Sin piedad
21.00

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
Dissabte i diumenge: 16.10 - 18.00
Feiners: 18.00
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 89 min
El Tadeu destrossa un sarcòfag i desencadena un conjur
que posa en perill la vida dels seus amics. I per acabar
amb la maledicció de la mòmia tindrà l’ajuda de la Sara.
Hopper, el polletllebre
C
Dissabte i diumenge: 16.30
Diumenge matinal 12.10

12 anys. Aventures. 125 min
5.000 anys després de rebre grans poders, Black Adam
és alliberat de la seva tomba terrenal per desfermar la
fúria que porta dins i fer justicia a la seva manera.
El atracador perfecto
19.50 - 22.15

Apta. Animació. 91 min. Català
Al Hopper li diuen polletllebre perquè és meitat pollastre
i meitat llebre. Adoptat pel Rei Pere, un aventurer famós,
haurà de demostrar el seu valor per ser acceptat.
Lilo, mi amigo el cocodrilo
Dissabte i diumenge: 16.00
Diumenge matinal 12.00

16 anys. Acció. 105 min
James Knight és un detectiu veterà dedicat a patrullar
els carrers de Los Angeles. La mort del seu company en
un tiroteig el porta a Nova York a la recerca dels autors.
Reyes contra Santa
Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.10
Feiners: 18.10
Diumenge matinal 12.00
7 anys. Comèdia. 104 min
Els Reis Mags, farts que el Santa Claus els robi el protagonisme, han decidit venjar-se d’ell sense saber que
aquesta guerra despertarà un enemic comú molt perillós.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dijous 8 de desembre a les 20.15 hores
en directe des de la Royal Opera House de Londres

12 anys. Acció. 126 min
Després d’escapar d’una presó de Michigan, un criminal
audaç adopta una nova identitat al Canadà i roba un rècord de 59 bancs i joieries mentre és perseguit.

Apta. Comèdia. 106 min
Els Primm descobreixen a la nova casa el Lil, un cocodril
cantant, l’existència del qual es veu amenaçada per un
veí malvat. Tindran l’ajuda del carismàtic amo del Lil...

Ballet en dos actes de Pyotr Il’yich Tchaikovsky
Coreografia Peter Wright de l’original de Marius Petipa
Interpretada per The Royal Ballet
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