Bullet Train

16 anys. Acció. 126 min. Dolby Atmos sala 1
Cinc assassins a sou viatgen en un espectacular tren
bala entre Tòquio i Morioka amb poques parades intermèdies i descobreixen que les seves missions no són
alienes entre si.
16.00 - 17.00 - 19.40 - 22.20
Diumenge matinal 11.50

Por los pelos, una historia de autoestima

12 anys. Comèdia. 106 min
Tres homes amb problemes d’alopècia i problemes familiars diferents fan turisme capil·lar a Turquia, en una
aventura on descobriran que el seu problema no és a
sobre del cap sinó a dins.
17.00 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50

Minions. El origen de Gru

C

7 anys. Animació. 87 min
Prepara’t per descobrir com el dolent més gran del
món va conèixer els emblemàtics Minions, va formar
la peculiar banda i es va enfrontar a una gran força
criminal.
castellà 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
català 16.00 - 18.00
Diumenge matinal 12.15

La bestia

12 anys. Aventures. 93 min. Dolby Atmos
Un pare i les filles adolescents viatgen a una reserva
africana. El que comença com una aventura es converteix en una aterridora lluita per la supervivència en
aguaitar-los un lleó.
16.15 - 18.20 - 20.25 - 22.30
Diumenge matinal 12.00

Con canas y a lo loco

7 anys. Comèdia. 94 min
La Mack vol tenir-ne més de 60 per descansar, relaxar-se i posar-se un bon jersei de llana. Però quan es
converteix en una dona de 65 anys, descobreix que no
és el que s’imaginava.
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Diumenge matinal 12.10

DC Liga de Supermascotas

C

Apta. Animació. 100 min
Quan segresten el Superman i la resta de la lliga de
la justícia, el Krypto convenç una colla del carrer d’allò
més heterogènia perquè facin servir els poders que
tenen i rescatin els superherois.
castellà 16.00 - 18.10 - 20.15
Diumenge matinal 11.50
català 16.45

Voy a pasármelo bien

7 anys. Comèdia. 108 min
1989. El David i la Layla comencen vuitè d’EGB i s’ho
passen d’allò més bé cantant i ballant les cançons
d’Hombres G. Trenta anys després, la Layla torna a la
ciutat i es troben.
16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Diumenge matinal 12.00

Padre no hay más que uno 3

Apta. Comèdia. 98 min
S’acosta Nadal i la família s’enfronta a noves i divertides peripècies: l’arribada de l’avi, la Sara trenca amb
el nòvio, els problemes de la Rocío a l’escola... i moltes
més aventures.
16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.25
Diumenge matinal 12.10

Un héroe samurái: la leyenda de Hank

Apta. Animació. 98 min
Un cadell encisador que vol ser samurai lluita per
salvar la ciutat d’un malvat gat guerrer. Compta amb
l’ajuda d’un altre gat que en el passat havia sigut un
gran lluitador.
16.00 - 18.00
Diumenge matinal 12.00

Jurassic World Dominion

Thor. Love and Thunder

La memoria de un asesino

Los perdonados

Elvis

Top Gun Maverick

12 anys. Aventures. 146 min
Quatre anys després de la destrucció d’Isla Nublar, els
dinosaures i els éssers humans conviuen a tot el món.
Ara, aquest equilibri fràgil està a punt de posar-se a
prova.
19.00 - 21.50
Diumenge matinal 11.40

16 anys. Drama. 117 min
Una adinerada parella londinenca viatja al Marroc per
a un cap de setmana a tot luxe amb uns amics. El que
prometia ser una gran festa acaba en una tragèdia que
ningú no oblidarà.
22.20

12 anys. Aventures. 118 min
El retir del Thor es veu interromput per un assassí
galàctic, el Gorr. Amb l’ajuda del rei Valkiria, del Korg i
de la seva ex nòvia Jane, s’embarca en una espectacular aventura còsmica.
20.00 - 22.15
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Drama biogràfic. 159 min
La pel·lícula explora la vida i la música del gran Elvis
Presley a través de la complicada relació amb el coronel Tom Parker, el seu enigmàtic manager durant més
de 20 anys.
18.40

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

16 anys. Acció. 113 min
Un assassí professional es nega a completar una feina
que viola el seu codi moral; per això s’haurà d’enfrontar
a les persones que el van contractar i a un agent de
l’FBI que el busca.
20.00 - 22.10

12 anys. Acció. 130 min
El gran pilot Pete “Maverick” Mitchell entrena un grup
de graduats de Top Gun per a una missió especial molt
especialitzada que exigeix el màxim sacrifici dels que
seran elegits per volar.
22.00
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