Doctor Strange en el multiverso de la locura
Dissabte i festius: 16.00 - 17.00 - 18.30 - 19.40 - 21.00 - 22.20
Divendres i dilluns: 17.00 - 18.30 - 19.40 - 21.00 - 22.20
Diumenge matinal 11.45
12 anys. Fantàstica. 126 min. Dolby Atmos
El Doctor Strange, amb l’ajuda d’antics i nous aliats, travessa les al·lucinants i perilloses realitats alternatives del
Multivers per enfrontar-se a un adversari misteriós.
Esperando a Míster Bojangles
18.00 - 20.15 - 22.30

Ojos de fuego
Dissabte i festius: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
16 anys. Thriller. 94 min
La Charlie és una jove amb extraordinaris poders pirotquinèsics que lluita per protegir la família i a ella mateixa
de les sinistres forces que volen capturar-la i controlar-la.
El milagro del Padre Stu
17.00 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50

Alcarràs
C
Dissabte i festius: 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.30
Divendres i dilluns: 18.00 - 20.15 - 22.30
Diumenge matinal 12.00
7 anys. Drama. 120 min. Català
Després de vuitanta anys cultivant la mateixa terra, la
família Solé es reuneix per fer l’última collita junts. Una
història sobre la pertinença a una terra, a un lloc.
La conferència
C
20.00 - 22.20

12 anys. Drama. 124 min
El Gary viu amb uns excèntrics pares. Però a mesura que
la mare s’endinsa profundament en la seva pròpia ment,
la seva seguretat quedarà en mans del Gary i el pare.
El hombre del norte
17.10 - 19.40 - 22.15
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Drama. 124 min
Acabada la seva carrera de boxejador, l’Stuart coneix
una mestra d’escola catòlica. Després de sobreviure a
un terrible accident, decideix convertir-se en capellà.
La ciudad perdida
Dissabte i festius: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Feiners: 18.10 - 20.20 - 22.30
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia d’acció. 112 min
Una escriptora de novel·les romàntiques d’aventures és
segrestada. L’Alan, el model que surt a totes les portades
dels seus llibres, pretén ser un heroi i es llança al rescat.
Las aventuras de Pil
Dissabte i festius: 16.10 - 18.15
Feiners: 18.15
Diumenge matinal 12.00
7 anys. Animació. 89 min
La Pil és una òrfena petita que viu al carrer amb tres
mosteles ensinistrades i sobreviu robant menjar al castell
del sinistre rei Tristain, que n’ha usurpat el tron.
Los tipos malos
Dissabte i festius: 16.15 - 18.15
Feiners: 18.15
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 100 min
Los Tipos Malos és un equip d’increïbles animals bandits
que es prepara per al cop més complicat de la seva vida:
convertir-se en ciutadans modèlics.
El secret de la Vicky
C
Dissabte i festius: 16.00
Diumenge matinal 12.10

12 anys. Drama històric. 111 min. Català
El 20 de gener de 1942 destacats representants del règim nazi alemany es van citar en una reunió en què es
va decidir l’assassinat sistemàtic d’11 milions de jueus.
Downton Abbey. Una nueva era
17.40 - 20.00 - 22.20
Diumenge matinal 12.00

Apta. Aventures. 83 min. Català
La Vicky, una nena de 8 anys, va deixar de parlar després de perdre la mare. Tot canvia quan troba i adopta un
cadell… fins que al poble descobreixen que és un llop.

Ballet en quatre actes de Tchaikovsky
Coreografia original de Marius Petipa i Lev Ivanov
Interpretat per The Royal Ballet

16 anys. Drama. 136 min
Un jove príncep víking torna a Islàndia en un vaixell d’esclaus, convertit en un guerrer, per fer justícia per l’assassinat del seu pare i el rapte de la seva mare.
Sonic 2. La película
Dissabte i festius: 16.15 - 18.30
Feiners: 18.30
Diumenge matinal 11.50
7 anys. Aventures. 122 min
El Sonic vol demostrar que té fusta d’heroi. La tornada
del malvat Robotnik a la recerca d’una maragda que té el
poder de destruir civilitzacions el posarà a prova.
Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore
20.30
7 anys. Fantàstica. 142 min
El fosc mag Grindelwald vol apoderar-se del món màgic.
Incapaç d’aturar-lo, Dumbledore confia en Newt Scamander i el seu equip per dirigir una missió molt perillosa.
Red Rocket
21.00
18 anys. Comèdia dramàtica. 130 min
Mikey Saber és una estrella del porno caiguda en desgràcia, que torna des de Los Angeles a la seva ciutat natal, a Texas, encara que realment ningú no vol que torni.

Apta. Comèdia dramàtica. 125 min
Els protagonistes de la sèrie de televisió s’embarquen en
un viatge al sud de França, on es revelarà el misteri de la
vila acabada d’heretar per la comtessa vídua.
Dog. Un viaje salvaje
Dissabte i festius: 16.10
Diumenge matinal 12.10
12 anys. Aventuras. 100 min
En contra de la seva voluntat, un exsoldat nord-americà i
un gos pastor de l’exèrcit recorren la costa del Pacífic per
arribar a temps al funeral del seu millor amic.
Proyecto Viridiana: Cinco lobitos
Dimarts 17 de maig a les 19:00 hores
Pre-estrena de Cinco lobitos i col·loqui posterior
dintre del Proyecto Viridiana
12 anys. Drama. 104 min
L’Amaia acaba de ser mare i s’adona que no sap ben bé
com ser-ho. En tornar uns dies a casa dels pares, encara
que ara sigui mare, no deixarà de ser filla.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dijous 19 de maig a les 20:15 hores
en directe des de la Royal Opera House de Londres
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