Tenet
17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 22.00

After. En mil pedazos
17.30 - 20.00 - 22.20

12 anys. Acció. 150 min
John David Washington és el nou protagonista d’aquesta pel·lícula original d’acció i ciència ficció de Christopher Nolan. Armat amb una sola paraula, Tenet, i lluitant
per la supervivència del planeta, el protagonista viatja a
un món crepuscular d’espionatge internacional en una
missió que supera els límits del temps real. No són viatges en el temps. Inversió.

12 anys. Drama romántic. 105 min
El Hardin sempre serà... el Hardin. La Tessa vol allunyar-se’n, però no és tan fàcil. La Tessa s’ha centrat
en els estudis i comença a treballar. Allà hi coneix un
atractiu company de feina que és exactament el tipus
de persona amb què hauria d’estar. El Hardin sap que
es va equivocar, vol corregir els seus errors i vèncer els
seus dimonis. No perdrà la Tessa sense lluitar.

Salir del ropero
17.20 - 19.45 - 22.15

En busca de Summerland
17.10 - 19.30 - 22.10

My Hero Academia. El despertar de los héroes
18.00 - 20.15

7 anys. Comèdia. 94 min
L’Eva, una jove i prometedora advocada espanyola establerta a Edimburg, veu perillar els seus plans de casament amb l’hereu d’una important i conservadora família
escocesa, quan s’assabenta que la seva àvia, la Sofia,
ha decidit casar-se... amb la seva amiga de l’ànima, la
Celia. L’Eva intentarà impedir que el casament se celebri
però no compta amb la reacció de la família.

7 anys. Drama. 99 min
A Anglaterra, durant la Segona Guerra Mundial, molts
nens són evacuats de les ciutats i enviats a petits pobles amb famílies que se’n fan càrrec. Quan el Frank, un
d’aquests nens, arriba a casa de l’Alice, una escriptora
solitària turmentada per una història d’amor del passat,
la dona es resisteix a acceptar-lo. Poc a poc, a l’anar-se
coneixent, la innocència i curiositat del Frank...

12 anys. Animació. 104 min
Una freda nit d’hivern, enmig de la neu, alguna cosa es
desperta silenciosament i abandona la zona en la qual
s’enfronten els herois i l’Aliança de Brivalls... Mentrestant, l’Izuku i els altres estudiants de l’escola UA són
enviats a treballar d’herois a una càlida illa al sud del
Japó. Tot i això, aquesta calma aviat es veu pertorbada
per l’aparició d’un grup de brivalls liderats pel Nine.

Coco el petit drac
C
Divendres a diumenge: 16.20 - 18.20
Dilluns a dijous: 18.20
Apta. Animació. 83 min
Per primera vegada, els dracs de foc i els dracs gurmet
se’n van de vacances junts per fomentar l’amistat entre
les dues tribus. Però el Coco, un petit drac de foc, i el
seu amic Òscar, un drac gurmet, decideixen amagar al
vaixell que els portarà al campament la seva millor amiga, la porc espí Matilde, que n’ha quedat exclosa per
no ser un drac.

Las niñas
20.20 - 22.20

Antebellum
20.30 - 22.30

7 anys. Drama. 97 min
La Cèlia, una nena d’11 anys, estudia en un col·legi de
monges de Saragossa i viu amb la seva mare. La Brisa,
una nova companya acabada d’arribar de Barcelona,
l’empeny cap una nova etapa de la seva vida: l’adolescència. En aquest viatge, a l’Espanya de les Olimpíades
i l’Expo de l’any 92, la Celia descobreix que la vida està
feta de moltes veritats i algunes mentides.

16 anys. Thriller. 105 min
L’exitosa autora Veronica Henley (Janelle Monáe) es
troba atrapada en una terrorífica realitat el misteri de la
qual ha de resoldre abans que sigui massa tard. Antebellum és el nou thriller de suspens del productor de les
aclamades Déjame salir i Nosotros.

Los nuevos mutantes
22.20

100% Wolf: pequeño gran lobo
Divendres a diumenge: 16.30 - 18.30
Dilluns a dijous: 18.30
Apta. Animació. 95 min
Freddy Lupin pertany a una orgullosa família d’homes
llop. Confiat que aviat es convertirà en un home llop dels
més temuts, per això se sorprèn quan descobreix que
no és tan ferotge com esperava.

Trasto. De la mansió al carrer
C
Divendres a diumenge: 16.50
Dilluns a dijous: 17.00
Apta. Animació. 87 min
Després de la mort de la seva propietària multimilionària, el nostre protagonista, un gos anomenat Trasto,
es troba sol als carrers de la gran ciutat per primer cop
a la vida, fins que la jove Zoe el porta a casa seva. La
propietària li ha deixat tota la seva fortuna al Trasto i ara
ha de escapar-se dels cobdiciosos fills, que planegen
utilitzar-lo per cobrar l’herència.

16 anys. Ciéncia-ficció. 93 min
Ambientada en un hospital aïllat on un grup de joves
mutants està reclòs contra la seva voluntat per sotmetre
a un tractament psiquiàtric. Quan comencen a passar
fenòmens estranys, tant les seves noves habilitats de
mutants com la seva amistat es posaran a prova mentre
lluiten per poder sortir vius.
El jardín secreto
Divendres a diumenge: 16.00

Veneno
Dijous 17 de setembre sessió única a les 20.00

Per fer el mos a Bages Centre

Apta. Aventures. 99 min
Quan els pares moren a causa del còlera, la Mary és
enviada a viure a una immensa mansió amb el seu oncle malhumorat i solitari i la seva estricta governanta.
Allà la nena es trobarà sola en una mansió amb més de
cent portes (la majoria tancades) i un jardí emmurallat
on amb l’ajuda de la fantasia, d’un cosí malaltís i un jove
de poble, emprendran una meravellosa aventura.

Padre no hay más que uno 2
Divendres a diumenge: 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30
Dilluns a dijous: 18.15 - 20.20 - 22.30
Apta. Comèdia. 96 min
Amb el triomf de l’assistent virtual Conchy, el Javier s’ha
convertit en líder del xat de mares i tot va com una seda.
Sembla tenir-ho tot sota control, però la inesperada notícia d’un nou nadó ho posa tot de cap per avall... i per
rematar-ho, els visitarà la sogra.

16 anys. Drama biogràfic. 150 min
Centrada en la vida i mort d’una dona transsexual coneguda com La Veneno, una de les primeres icones
LGTBIQ+ que va aconseguir fama amb aparicions televisives els anys 90. Els tres primers capítols de la sèrie
de televisió.
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