Lightyear
C
Castellà Dissabte i festius: 16.00 - 17.50 - 20.00 - 22.00
Feiners: 17.50 - 20.00 - 22.00
Diumenge matinal 12.00
Català Dissabte i festius: 16.15 - 18.20 - 20.25 - 22.30
Feiners: 18.20 - 20.25 - 22.30
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 104 min
L’aventura galàctica de Buzz Lightyear, que explica els
orígens de l’heroi que va inspirar la famosa joguina, i que
ens presenta la història del llegendari Guardià Espacial.

Els protagonistes de Lightyear
La brigada de la cocina
Dissabte i festius: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
Apta. Comèdia dramàtica. 97 min
La Cathy, una xef de 40 anys molt exigent i amb serioses dificultats econòmiques, accepta amb reticència una
feina a la cafeteria d’un centre per a joves immigrants.
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.
Mr. Wain
21.00

Jurassic World Dominion
C
Castellà Dolby Atmos sales 1 i 12
Dissabte i festius:
16.10 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00
Feiners:
17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00
Diumenge matinal 11.45
Català 19.30
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Aventures. 146 min.
Quatre anys després de la destrucció d’Isla Nublar, els
dinosaures i els humans conviuen a tot el món. Ara,
aquest equilibri fràgil està a punt de posar-se a prova.

El insoportable peso de un talento descomunal
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. 107 min
Nicolas Cage s’interpreta a si mateix com un actor sense
diners obligat a acceptar una oferta milionària, però la
situació fa un gir inesperat i haurà de prendre decisions...
Top Gun Maverick
17.00 - 18.30 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Acció. 130 min
El gran pilot Pete “Maverick” Mitchell entrena un grup de
graduats de Top Gun per a una missió especialitzada que
exigeix el màxim sacrifici dels que seran elegits per volar.
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.
Sonic 2. La película
Dissabte i festius: 16.15
Diumenge matinal 11.50

Escena de Jurassic World Dominion
Alcarràs
20.15 - 22.30

C

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.
Doctor Strange en el multiverso de la locura
17.00 - 22.10
Diumenge matinal 11.45

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.
Las aventuras de Pil
Dissabte i festius: 16.00
Diumenge matinal 12.00

12 anys. Fantàstica. 126 min
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.

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.
Marmaduke
Diumenge matinal especial TEA a les 11.00

7 anys. Drama. 111 min
Anglaterra, 1888. L’artista Louis Wain intenta compaginar
la creativitat amb tenir cura de la mare i les cinc germanes petites al temps que conèix el seu gran amor, l’Emily.

Apta. Animació. 87 min
El Marmaduke és un gos, un gran danès, que sempre
es fica en problemes. Un ensinistrador accepta el repte
de convertir-lo en el guanyador del Campionat Mundial.
Per fer el mos a Bages Centre
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