Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
17.00 - 18.30 - 19.30 - 22.00
12 anys. Acció. 132 min. Dolby Atmos sala 1
Shang-Chi és un heroi meitat xinès i meitat americà que
s’ha d’enfrontar-se al passat quan es troba embolicat a
la xarxa de la misteriosa i criminal organització dels Deu
Anells.
Con quien viajas
Divendres a diumenge: 16.20 - 18.25 - 20.30 - 22.30
Dilluns a dijous: 18.25 - 20.30 - 22.20
12 anys. Comèdia. 86 min
Quatre desconeguts queden a Madrid per anar en cotxe
a Cieza gràcies a una aplicació de viatges compartits. Tot
flueix amb normalitat però el viatge resultarà molt surrealista i més divertit del que esperaven.
Free Guy
17.45 - 19.50 - 22.10
12 anys. Aventures. 115 min
El caixer d’un banc descobreix que en realitat és un
personatge secundari en el món del videojoc Free City, i
decideix convertir-se en l’heroi de la seva pròpia història,
que s’encarregarà de reescriure.
La patrulla canina: la película
Divendres a diumenge: 16.20 - 18.10
Dilluns a dijous: 18.10
Apta. Animació. 86 min
Junts i armats amb nous i emocionants artefactes, la Patrulla Canina i la seva amiga Liberty lluiten per salvar els
ciutadans de Ciudad Aventura de les urpes del malvat
Humdinger.
El bebé jefazo: negocios de familia
Divendres a diumenge: 16.10 - 18.15
Dilluns a dijous: 18.15
Apta. Animació. 107 min
Els germans Templeton ja són adults, però s’han distanciat amb el pas el temps. Però aquesta distància s’acaba
quan un nou bebè en cap amb un innovador enfocament
i una actitud aclaparadora els torna a unir.
¡A todo tren! Destino Asturias
Divendres a diumenge: 16.15 - 18.15
Dilluns a dijous: 18.15
7 anys. Comèdia. 88 min
Un pare i un avi han d’acompanyar 6 nens fins a un campament a Astúries. Quan el tren arrenqui sense ells però
amb els nens dins, començarà una persecució esbojarrada liderada per un pare i un avi.

After. Almas perdidas
Divendres a diumenge: 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30
Dilluns a dijous: 18.15 - 20.20 - 22.30
12 anys. Drama romàntic. 99 min
Mentre la Tessa es prepara per traslladar-se a Seattle
per la feina somiada, la gelosia del Hardin i el seu comportament impredictible amenacen de acabar la intensa
relació que mantenen.
Blue Bayou
17.15 - 19.45 - 22.15

Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo)
Divendres a diumenge: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Dilluns a dijous: 18.10 - 20.20 - 22.30
16 anys. Acció. 114 min
La Sam va ser criada pel despietat sindicat del crim per
al qual treballava la seva mare. Però quan una feina d’alt
risc surt malament, ha de triar entre servir el sindicat o
protegir la vida d’una nena innocent de 8 anys.
Maligno
18.00 - 20.10 - 22.20

12 anys. Drama. 117 min
L’Antonio, nascut a Corea, va ser adoptat i va créixer a
un petit poble de Louisiana. Casat i amb una filla, haurà
d’enfrontar-se als fantasmes del passat quan descobreix
que el país que considera seu el pot deportar.
Chavalas
20.20 - 22.20

18 anys. Terror. 111 min
Del creador d’Expediente Warren. La Madison viu paralitzada per visions impactants d’assassinats esgarrifosos i
el turment empitjora quan descobreix que aquests somnis de vigília són, de fet, realitats aterridores.
Josee, el tigre y los peces
19.45

12 anys. Comèdia dramàtica. 91 min
La Marta, la Desi, la Soraya i la Bea, amigues inseparables de l’adolescència, tornen a retrobar-se al barri
per reviure l’amistat que les va unir. Gairebé sense adonar-se’n, s’ajudaran a prendre decisions importants.
El escuadrón suicida
17.15 - 22.00

Apta. Animació. 98 min
La Josee és una noia egoista i exigent, que va amb cadira de rodes des de la infancia i que viu en el seu propi
món. La trobada amb el Tsuneo, estudiant de biologia, li
canviarà la vida.
Ice road
20.00 - 22.15

16 años. Acción. 132 min
Els pitjors malfactors empresonats a la presó de Belle
Reve, coneguda com l’infern, faran qualsevol cosa per
sortir-ne, fins i tot unir-se a la tèrbola i supersecreta organització Task Force X.
Escape room 2: mueres por salir
20.10 - 22.20
16 anys. Thriller. 88 min
En aquest nou lliurament, sis persones estan tancades
en una altra sèrie de jocs d’escapada on, per sobreviure, hauran de descobrir què tenen en comú. Però abans
s’adonaran que no és la primera vegada que hi juguen.
D’Artacán y los tres mosqueperros
Divendres a diumenge: 16.15

12 anys. Acció. 104 min
Un accident deixa atrapats nombrosos miners en una
mina de diamants a l’extrem més remot del Canadà. La
seva única esperança és el Mike, un conductor de camions de gran tonatge.
Jungle Cruise
Divendres a diumenge: 16.00 - 21.45
Dilluns a dijous: 21.45
12 anys. Aventures. 127 min
Inspirada en una atracció del parc temàtic Disneyland, és
una expedició plena d’aventures a la selva amazònica,
protagonitzada per un carismàtic capità d’un vaixell fluvial i una decidida exploradora en missió d’investigació.
Els Olchis
C
Divendres a diumenge: 16.00

Apta. Animació. 88 min
D’Artacan és un noi impetuós i molt innocent que arriba
a París per fer realitat el somni de la seva vida: unir-se al
cos de gosqueters de Sa Majestat. Una aventura plena
d’amistat, justícia, acció i, sobretot, moltíssima comèdia.

Apta. Animació. 86 min
Els Olchis busquen un lloc on viure, però enlloc no se
senten ben rebuts. Fan pudor! Un dia, aterren a l’abocador de Pestilàndia. S’hi senten com a casa, però no tot
serà fàcil: hauran de salvar la ciutat.
Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb
Restaurant

Oberta cada dia • Programació i horaris subjectes a canvis de darrera hora. Disculpeu les molèsties • Dimecres al cine per 4,90 euros

Estrena

C Català

3D

VO Versió original subtitulada

