Mortal Kombat
17.00 - 18.00 - 19.20
(excepte dilluns i dimarts)
18 anys. Acció. 109 min
Un lluitador d’arts marcials mixtes desconeix la seva ascendència, i tampoc no sap per què l’emperador Shang
Tsung ha enviat el millor guerrer que té, un cryomancer
sobrenatural, per caçar-lo. Mentre s’entrena amb tres
guerrers experimentats, es prepara per enfrontar-se als
campions de la Terra i als enemics del món exterior en
una batalla d’enorme envergadura a través de l’univers.

Godzilla vs Kong
17.15 - 19.30
(excepte dilluns i dimarts)
12 anys. Aventures. 113 min
Kong i els seus protectors s’embarquen en una perillosa
missió per trobar la seva veritable llar, i van acompanyats d’una nena òrfena amb qui ha creat un vincle molt
especial. Però de cop i volta es troben amb un Godzilla
enfurismat. L’èpic xoc entre els dos titans, instigat per
forces invisibles, només és el començament del misteri
que s’amaga en les profunditats de la Terra.

Una joven prometedora
17.00 - 19.30
(excepte dilluns i dimarts)
16 anys. Drama. 114 min. 5 nominacions Oscar i 2 premis Bafta
Tots es pensaven que la Cassie era una jove promesa...
fins al dia en què un succés misteriós va fer descarrilar
el seu futur. Des d’aleshores, res a la vida de la Cassie
no és el que sembla: és intel·ligent, la seva astúcia no té
límits i viu una doble vida nocturna. Fins que, tot d’una,
una trobada li donarà l’oportunitat de corregir el que va
passar en una història commovedora i inesperada.

Una veterinaria en la Borgoña
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.10 - 20.00
Divendres, dimecres i dijous: 18.10 - 20.00

¡Upsss! 2 ¿Y ahora dónde está Noé?
C
castellà Dissabte i diumenge: 16.45 - 18.30
Divendres, dimecres i dijous: 18.10
català Dissabte i diumenge: 16.10
Apta. Animació. 86 min
El jove Finny, un curiós nestrià, i la seva millor amiga,
la Leah, una aventurera grymp, viatgen a l’arca de Noè
i cauen accidentalment al mar. Una forta tempesta els
separa fins que el Finny arriba a un lloc recòndit on coneixerà altres animals de la seva mateixa espècie. Des
d’allà farà tot el possible per trobar la Leah.

Ruega por nosotros
18.10 - 20.10
(excepte dilluns i dimarts)
12 anys. Terror. 99 min
L’Alice és una noia amb discapacitat auditiva que, després d’una suposada visita de la mare de Déu, inexplicablement és capaç d’escoltar, parlar i curar els malalts.
Un periodista la visita per investigar-ho. Quan comencen a succeir uns successos aterridors, ell comença a
qüestionar-se si aquests fenòmens són obra de la mare
de Déu o alguna cosa molt més sinistre.

Otra ronda
17.10 - 19.30
(excepte dilluns i dimarts)
16 anys. Comèdia dramàtica. 116 min
2 nominacions als Oscar: millor director i pel·lícula
internacional i Bafta a la millor pel·lícula no anglesa
Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment sociològic en el qual cada un haurà de mantenir la
taxa d’alcohol en el cos al mateix nivell durant la seva
vida diària. Així intenten demostrar que poden millorar
en tots els aspectes de la vida.

Tom y Jerry
Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.00
Divendres, dimecres i dijous: 18.00

Nomadland
17.20 - 19.40
(excepte dilluns i dimarts)
12 anys. Drama. 108 min
6 nominacions als Oscar i 4 premis Bafta
Després del col·lapse econòmic d’una zona rural de
Nevada, la Fern decideix pujar a la furgoneta i seguir
la carretera convertida en una nòmada moderna, disposada a descobrir com és la vida al marge de la societat
convencional, en un viatge a través de l’immens paisatge de l’Oest dels Estats Units.

Detectiu Conan: la bala escarlata
C
19.00
(excepte dilluns i dimarts)
7 anys. Animació. 110 min. Català
Està a punt de celebrar-se una competició mundial d’esport molt important al Japó, un esdeveniment que es fa
un cop cada quatre anys. Durant aquest esdeveniment
s’inaugura l’arribada del tren bala japonès, capaç d’arribar als 1000 km/h. Durant una festa relacionada amb els
jocs, segresten diverses persones i executius. Un nou
cas per al detectiu Conan.

Raya y el último dragón
C
català Dissabte i diumenge: 16.45
Divendres, dimecres i dijous: 17.00
castellà Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.20
Divendres, dimecres i dijous: 18.20
Apta. Animació. 107 min
Raya, una guerrera solitària, haurà de trobar l’últim drac
llegendari per enfrontar-se a unes forces malèfiques,
reconstruir un món destruït i tornar a unir el seu poble.

7 anys. Comèdia romàntica. 91 min
Al cor de la Borgonya, el Nico, l’últim veterinari de la
zona, lluita per salvar els pacients, la clínica i la família.
Quan el Michel, el seu company i mentor, anuncia que
es jubila, el Nico sap que ho té molt difícil. La substituta
es diu Alexandra, s’acaba de graduar, és brillant, misantropa i no té ganes d’acabar al poble on ha nascut.

7 anys. Comèdia. 101 min
Quan el Jerry es trasllada a un magnífic hotel de luxe
de Nova York just abans del casament del segle, la desesperada organitzadora de l’esdeveniment contracta el
Tom per desfer-se’n. La batalla entre el gat i el ratolí
amenaça de destruir la seva carrera, el casament i potser que tot l’hotel.

I care a lot
19.45
(excepte dilluns i dimarts)
16 anys. Thriller. 113 min
La Marla és una tutora legal d’avis d’èxit, completament acostumada a fer servir la llei per satisfer els seus
propis interessos i, normalment, en perjudici dels seus
clients. Tot és luxe en la seva vida fins que un dia, s’adona que el seu nou client amaga secrets molt perillosos.
Ara la Marla haurà de fer servir tot l’enginy si vol sortir
viva d’aquesta història.

Cuñados
20.00
(excepte dilluns i dimarts)
7 anys. Comèdia. 89 min
L’Eduardo i el seu cunyat Sabonis acaben de ficar la
pota en un dels seus negocis i necessiten diners. Serà
el Sabonis qui trobi la solució al problema segrestant
el Modest, cunyat de l’empresària que els ha enganyat.
Només hi ha un petit problema: l’empresària no pensa
pagar ni un euro. Aquests tres cunyats ho tenen tot de
cara per fracassar.
Los Croods. Una nueva era
Dissabte i diumenge: 16.10

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb
Restaurant

Apta. Animació. 95 min
Els Croods han sobreviscut a tota mena de perills i desastres, a bèsties prehistòriques d’immensos ullals i fins
i tot a la fi del món, però ara hauran d’enfrontar-se al
desafiament més important: conèixer una altra família.
Obligats a marxar per anar a buscar un nou lloc per viure, la primera família prehistòrica s’aventura a explorar
el món per trobar una llar.

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