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Òpera i Ballet al Bages Centre
Dimecres 16 de novembre a les 20.15 hores
en directe des de la Royal Opera House de Londres
A Diamond Celebration
Un espectacle de ballet per The Royal Ballet
amb obres de Christopher Wheeldon, Valentino 
Zucchetti, Pam Tanowitz i George Balanchine

Sintiéndolo mucho
Dijous dia 17 sessió única a les 20.00 hores
estrena

7 anys. Documental musical. 120 min
Retrat de Joaquín Sabina sense bombí, fet a molt pocs 
centímetres de la pell, amb nocturnitat i traïdoria, pel seu 
amic, el cineasta Fernando León de Aranoa.

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Restaurant

Viaje al paraíso
Dissabte i diumenge: 16.00
Diumenge matinal 12.00

Apta. Comèdia romàntica. 104 min
Una parella de divorciats tornen a trobar-se per unir 
forces. Volen impedir que la seva filla, molt enamorada, 
cometi el mateix error que van cometre ells: casar-se.

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.

Memorias de París
20.10 - 22.20

12 anys. Drama. 103 min
Un dissabte a la nit, la Mia queda atrapada en un atemp-
tat terrorista a París. Tres mesos després, sense poder 
reprendre la vida, decideix investigar tots els records.

Los renglones torcidos de Dios
21.00

16 anys. Thriller psicològic. 154 min
Una investigadora privada ingressa voluntàriament en un 
hospital psiquiàtric fingint un estat paranoic per investigar 
un cas d’assassinat que va passar al centre fa mesos.

Black Adam
17.00 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50

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.

Lilo, mi amigo el cocodrilo
Dissabte i diumenge: 16.15 - 18.15
Feiners: 18.15
Diumenge matinal 11.50
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...

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 com-
partir el cotxe amb desconeguts i especialment amb la 
Lorena. Però un inquietant passatger ho complica tot.

Ámsterdam
19.50 - 22.15

12 anys. Drama històric. 134 min
Una epopeia original de diverses èpoques a través de les 
aventures de tres amics embolicats en una de les trames 
secretes més impactants de la història dels Estats Units.

Hopper, el polloliebre
castellà Dissabte i diumenge: 16.10 - 18.10
 Feiners: 18.10
 Diumenge matinal 12.10
català Dissabte i diumenge: 16.00
Apta. Al Hopper li diuen polletllebre perquè és meitat po-
llastre i meitat llebre. Adoptat pel Rei Pere, un aventurer 
famós, haurà de demostrar el seu valor per ser acceptat.

C13 exorcismos
20.20 - 22.30

16 anys. Thriller. 100 min
Després d’una sessió d’espiritisme, la Laura es comença 
a comportar de manera estranya. Una sèrie de fenòmens 
estranys començaran a embolicar a la gent de l’entorn.

One Piece Film Red
català 18.00
 Diumenge matinal 12.00
VOSE 20.15 - 22.30
12 anys. Animació. 114 min
L’Uta, la cantant número u, està a punt d’oferir el primer 
concert en directe davant d’un públic format per pirates, 
marines i tota mena de fans. La seva veu canviarà el món.

No mires a los ojos
20.15 - 22.25

12 anys. Drama. 107 min
L’impuls del Damián després de ser acomiadat és tan-
car-se en un armari d’una furgoneta que acaba a casa 
d’una parella, on esdevindrà una presència misteriosa.

C VO

Capitana Nova
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20
Feiners: 18.20
Diumenge matinal 12.10
7 anys. Aventures. 85 min. Català
Una pilot de combat viatja en el temps per salvar el món 
d’un futur desastre ambiental. Però a causa d’un efecte 
secundari rejoveneix i ningú no la pren seriosament.

C

Ícaro y el minotauro
Dissabte i diumenge: 16.30 - 18.15
Feiners: 18.15
Diumenge matinal 12.00
7 anys. Animació. 76 min
A l’illa de Creta, l’Ícar, el fill del gran inventor Dèdal, des-
cobreix un nen tancat amb cap de toro, l’Asterió. Tots dos 
viuran una gran aventura.

Smile
20.10 - 22.20
Diumenge matinal 12.00

16 anys. Terror. 115 min
Després de presenciar un incident estrany i traumàtic 
que involucra una pacient, la Dra. Cotter comença a ex-
perimentar successos aterridors que no pot explicar.

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 Panther: Wakanda Forever
Dissabte i diumenge: 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 22.00
Feiners: 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 22.00
Diumenge matinal 11.30
12 anys. Aventures. 161 min. Dolby Atmos sales 1 i 12
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.


