Spencer
VO
18.00 - 20.10 - 22.20
Dilluns i dijous la sessió de les 20.10 en VOSE
12 anys. Drama biogràfic. 111 min
Les vacances nadalenques de la princesa Diana amb els
seus fills a la finca de Sandringham es converteixen en
un malson per culpa dels paparazzi i la relació del príncep Carles amb Camilla Parker-Bowles.
Eternals
17.00 - 18.20 - 20.00 - 21.30

Última noche en el Soho
17.15 - 19.45 - 22.15

Antlers. Criatura oscura
Dissabte i diumenge: 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Feiners: 18.30 - 20.30 - 22.30
16 anys. Terror psicològic. 99 min
La professora d’un petit poble d’Oregon i el seu germà, el
xèrif local, descobreixen que un alumne amaga un secret
molt perillós amb conseqüències aterridores.

12 anys. Aventures. 157 min. Dolby Atmos
Un nou equip de superherois a l’Univers de Marvel. La
història, que abasta milers d’anys, presenta un grup d’herois immortals forçats a sortir de l’ombra per reunir-se
contra l’enemic més antic de la humanitat, els Desviants.
Venom: habrá matanza
Dissabte i diumenge: 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30
Feiners: 18.15 - 20.20 - 22.30
12 anys. Fantasia. 97 min
Eddie Brock i el seu simbiont, el Venom, han format una
incòmoda aliança i encara intenten descobrir com viure
junts quan un pres, que és al corredor de la mort, s’infecta amb un simbiont propi.
Harry Potter y la piedra filosofal
Divendres, dissabte i diumenge: 17.00

12 anys. Thriller. 113 min
L’enginyer Thom Johnson és reclutat per una banda de
lladres per desxifrar un sistema de seguretat que els permeti entrar a l’interior de la caixa de seguretat del Banc
d’Espanya durant la final del Mundial de futbol.
Libertad
Dissabte i diumenge: 20.20 - 22.20
Feiners: 17.20 - 19.50 - 22.20
12 anys. Drama. 104 min
Per primera vegada, la Nora (14), sent que no encaixa
durant les vacances a la casa d’estiu familiar. Però tot
canvia amb l’arribada de la Libertad (15), la filla de la
Rosana, la dona colombiana que cuida l’àvia.
La familia Addams 2: la gran escapada
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20

Apta. Aventures. 155 min
Fa 20 anys de la primera adaptació de la famosa saga
de l’aprenent de mag creat per J.K. Rowling. El dia del
seu aniversari Harry Potter rep una carta que el convida
a estudiar a Hogwarts, l’escola de màgia de més prestigi.
My Hero Academia. Misión mundial de héroes
Divendres, dissabte i diumenge: 20.00

7 anys. Animació. 93 min
La Morticia i el Gómez no porten gaire bé que els fills
es facin grans, de manera que fiquen la Miércoles, el
Pugsley i l’oncle Fétido a l’autocaravana i comencen un
divertit viatge familiar.
El llop i el lleó
C
Dissabte i diumenge: 16.30

12 anys. Drama històric. 108 min
El govern vol que el cèlebre enginyer Gustave Eiffel dissenyi una cosa espectacular per a l’Exposició Universal
de París del 1889. Una dona misteriosa del seu passat
l’inspirarà per canviar la imatge de París per sempre.
Pan de limón con semillas de amapola
Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.10
Feiners: 18.10
7 anys. Drama. 121 min
A Valldemossa, l’Anna i la Marina, dues germanes que
van ser separades durant l’adolescència, es troben de
nou per vendre un forn que han heretat d’una dona misteriosa que es pensen que no coneixen.
El último duelo
21.30

12 anys. Animació. 104 min. VOSE
Una misteriosa organització criminal, coneguda com a
Humanize, amaga bombes per tot el planeta per destruir
els posseïdors de dons del món. Per salvar la població es
forma una selecció mundial d’herois.
El buen patrón
VO
Divendres, dissabte i diumenge: 22.00

7 anys. Aventures. 99 min
Després de la mort de l’avi, l’Alma, una pianista de 20
anys, torna a la casa de quan era petita al Canadà. La
vida li fa un tomb quan rescata un cadell de llop i un cadell de lleó. Tots tres viuran una gran aventura.
Ron da error
Dissabte i diumenge: 16.10

16 anys. Drama històric. 153 min
Una història de venjança i traïció ambientada en la brutalitat i l’opressió a què se sotmetia la dona a la França del
segle XIV i a l’últim duel a mort entre dos amics convertits en rivals acèrrims.
Cuidado con lo que deseas
Dissabte i diumenge: 16.10

12 anys. Comèdia dramàtica. 115 min
El senyor Blanco creuarà totes les línies imaginables
amb els seus empleats perquè l’empresa de balances industrials Balanzas Blanco obtingui un premi a l’excel·lència empresarial.
Sin tiempo para morir
18.20

7 anys. Animació. 107 min
Ambientada en un món en què els robots han esdevingut
els millor amics dels nens, el Barney descobreix que el
seu, que camina i parla, té algunes disfuncions que els
faran viure una gran aventura.
La patrulla canina: la película
Dissabte i diumenge: 16.00

12 anys. Acció. 163 min
James Bond ha deixat el servei secret i gaudeix d’una
vida tranquil·la a Jamaica, però un amic de la CIA li demana ajuda per rescatar un científic segrestat en una
operació molt més arriscada del que s’esperava.

Apta. Animació. 86 min
Junts i armats amb nous i emocionants artefactes, la Patrulla Canina i la seva amiga Liberty lluiten per salvar els
ciutadans de Ciudad Aventura de les urpes del malvat
Humdinger.

7 anys. Comèdia. 88 min
El Miquel i la Laura decideixen passar el Nadal amb els
fills petits a la muntanya. Però abans d’anar-se’n visiten
l’avi, un home dotat de poders màgics, i els nens li roben
una bola màgica que concedeix desitjos...
Setmana BERLANGA de Manresa
Del 22 al 26 novembre
Sessions a les 18.00 i 20:15
Dilluns 22: Bienvenido Mr. Marshall (1953)
Dimarts 23: El verdugo (1963)
Dimecres 24: La escopeta nacional (1978)
Dijous 25: La Vaquilla (1985)
Divendres 26: Todos a la cárcel (1993)

16 anys. Thriller. 117 min
Una noia que sent passió pel disseny de la moda, té la
capacitat misteriosa de tornar als anys seixanta on coneix la seva ídol, una aspirant a cantant. Però el Londres
dels seixanta és molt més perillós del que sembla.
Way Down
17.30 - 20.00 - 22.20

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

Años de sequía
17.45 - 20.00 - 22.15
12 anys. Thriller. 117 min
Un agent federal torna al poble natal, devastat per una
sequera, per assistir al funeral d’un amic de la infancia.
La seva estada reobrirà una vella ferida: la mort d’una
noia de 17 anys pendent de resoldre.
Eiffel
20.20 - 22.30
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