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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.
Cinco lobitos
Dissabte i festius: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Drama. 104 min
L’Amaia acaba de ser mare i no sap ben bé com fer-ho.
Quan ha de passar uns dies a casa dels pares, s’adona
que encara que ara sigui mare, mai no deixarà de ser filla.
Las aventuras de Pil
Dissabte i festius: 16.20 - 18.10
Feiners: 18.10
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.
Sonic 2. La película
17.00
Diumenge matinal 11.50

El arma del engaño
17.15 - 19.45 - 22.15
Diumenge matinal 11.50

Alcarràs
17.20 - 19.40 - 22.00
Diumenge matinal 12.00

12 anys. Drama històric. 127 min
1943, dos oficials de la intel·ligència britànica van dissenyar una estratègia de desinformació per enganyar Hitler
centrada en un agent secret improbable: un home mort.
El sastre de la mafia
Dissabte i festius: 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.25
Feiners: 18.15 - 20.20 - 22.25
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Thriller. 105 min
Chicago, 1956. El Leonard, un experimentat sastre anglès, haurà de fer servir l’enginy davant d’una perillosa
família de mafiosos per sobreviure a una nit fatídica.
Espejo, espejo
Dissabte i festius: 16.30 - 18.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.10
12 anys. Comèdia. 79 min
L’Álvaro, la Cristina, la Paula i l’Alberto són quatre empleats en crisi d’una empresa cosmètica. Lluiten pel que
volen mentre s’enfronten al propi reflex davant del mirall.
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.
Downton Abbey. Una nueva era
20.00 - 22.20
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.
Juego de asesinos
18.00 - 20.20 - 22.20

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.
El secret de la Vicky
C
Dissabte i festius: 16.10
Diumenge matinal 12.10

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.

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.
Propera estrena
Dijous 26 de maig, estrena

12 anys. Acció. 107 min
Una comissaria de policia d’un poble petit es converteix
en un camp de batalla entre un sicari professional, una
aprenent de policia intel·ligent i un estafador.
JFK: caso revisado
VO
20.00
12 anys. Documental. 118 min. VOSE
Trenta anys després de la seva pel·lícula JFK, guanyadora de 2 Oscars, Oliver Stone ens condueix a través de
proves desclassificades sobre l’assassinat de Kennedy.
Ojos de fuego
20.15 - 22.30
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 hombre del norte
19.30 - 22.10

Tom Cruise

Top Gun Maverick

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.
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