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Òpera i Ballet al Bages Centre
Dijous 27 d’octubre a les 19.15 hores
en directe des de la Òpera de París (Bastille)
Salomé
Òpera en un acte de Richard Strauss
Conductor Simone Young  
Amb Elza van den Heever i Zoran Todorovich

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Restaurant

Viaje al paraíso
20.20 - 22.20

Apta. Comèdia romàntica. 104 min
Una parella de divorciats tornen a trobar-se per unir 
forces. Volen impedir que la seva filla, molt enamorada, 
cometi el mateix error que van cometre ells: casar-se.

DC Liga de Supermascotas
Dissabte i diumenge: 16.00
Diumenge matinal 12.00

Apta. Animació. 100 min
Quan segresten el Superman i la resta de la lliga de la 
justícia, el Krypto convenç una colla del carrer d’allò més 
heterogènia i amb poders i rescatin els superherois.

La vida padre
Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.00
Feiners: 18.00
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia. 92 min
Un xef ambiciós rep la visita inesperada del seu pare, 
desaparegut fa trenta anys i tot un huracà de vitalitat que 
posarà a prova les seves idees de la cuina i de la vida.

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20
Feiners: 18.20
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 89 min
El Tadeu destrossa un sarcòfag i desencadena un conjur 
que posa en perill la vida dels seus amics. I per acabar 
amb la maledicció de la mòmia tindrà l’ajuda de la Sara.

Lilo, mi amigo el cocodrilo
castellà Dissabte i festius: 16.45 - 18.45 - 20.45
 Feiners: 18.45 - 20.45
 Diumenge matinal 11.50
català Dissabte i festius: 16.00 - 18.00
 Feiners: 18.00
 Diumenge matinal 12.10
Apta. Els Primm troben a casa el Lil, un cocodril cantant.

Els Cercamons
Dissabte i diumenge: 16.15
Diumenge matinal 12.10

Apta. Animació. 82 min. Català
Un mico enginyós sempre ha somiat viure una aventura. 
L’oportunitat ve en forma de Phileas Frog, un explorador 
que està fent la volta al món.
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Smile
18.00 - 20.15 - 22.30

16 anys. Terror. 115 min
Després de presenciar un incident estrany i traumàtic 
que involucra una pacient, la Dra. Cotter comença a ex-
perimentar successos aterridors que no pot explicar.

Operación Bebé Oso
Dissabte i diumenge: 16.15
Diumenge matinal 12.00

Apta. Animació. 90 min
Ha passat un any des que el Mic Mic i l’Oscar van tornar 
de la seva gran aventura. Ara emprenen una altra aven-
tura per tornar el petit Grizzly als seus legítims pares.

En los márgenes
20.10 - 22.20

12 anys. Drama. 102 min
Tres personatges amb tres històries entrellaçades que 
intenten sobreviure a 24 hores claus que poden canviar 
per sempre el curs de les seves vides.

Los renglones torcidos de Dios
18.00 - 21.30

16 anys. Thriller psicològic. 154 min
Una investigadora privada ingressa voluntàriament en un 
hospital psiquiàtric fingint un estat paranoic per investigar 
un cas d’assassinat que va passar al centre fa mesos.

Girasoles silvestres
20.00 - 22.15

16 anys. Drama. 106 min
Una mare de dos nens s’enamora d’un noi conflictiu amb 
qui comença una relació. A mesura que passa el temps, 
vol iniciar un viatge personal a la recerca de la felicitat.

Cerdita
20.20 - 22.30

16 anys. Terror. 99 min
Per la Sara, l’estiu significa haver de suportar les bur-
les de les noies del seu poble. Però tot acabarà quan un 
desconegut arriba al poble i segresta les assetjadores.

Halloween: el final
Dissabte i diumenge: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Feiners: 18.10 - 20.20 - 22.30
Diumenge matinal 12.00
16 anys. Terror. 111 min
Quatre anys després dels esdeveniments de Halloween 
Kills, la Laurie s’enfronta per darrera vegada a Michael 
Myers, l’encarnació del mal, en una confrontació decisiva.

Shin Chan y el misterio de la academia Tensaku
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20
Feiners: 18.20
Diumenge matinal 12.00
7 anys. Animació. 101 min
Shin Chan i els seus amics passen una setmana de pro-
va a la prestigiosa escola Tenkasu, on una intel·ligència 
artificial s’encarrega d’educar i puntuar els alumnes.

Un año, una noche
17.15 - 19.45 - 22.15
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Drama. 130 min
El Ramon i la Celine són una parella jove que es troba al 
Bataclan de París durant l’assalt terrorista. Quan surten ja 
no són els mateixos. I no saben si ho podran tornar a ser.

Mira cómo corren
Dissabte i diumenge: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia negra. 98 min
Un inspector desmotivat i la seva entusiasta ajudanta 
investiguen, al Londres dels anys 50, l’assassinat d’un 
director de Hollywood que preparava una pel·lícula.

Black Adam
17.00 - 18.00 - 19.30 - 20.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Aventures. 124 min. Dolby Atmos
5.000 anys després de rebre grans poders, Black Adam 
és alliberat de la seva tomba terrenal per desfermar la 
fúria que porta dins i fer justicia a la seva manera.
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