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Coldplay: The Music of The Spheres
Dissabte dia 29 a les 16.30 i 20
en directe des de l’estadi River Plate de Buenos 
Aires
Apta. Musical. 150 min
Emissió en directe des de Buenos Aires del concert que 
bat records al món, amb més de 200.000 entrades venu-
des en menys de 24 hores a Barcelona.

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Restaurant

Viaje al paraíso
20.10

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, diumenge i dimarts: 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, diumenge i dimarts: 16.15
Diumenge matinal 12.10

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
català  Dissabte, diumenge i dimarts: 16.10
castellà 18.10
 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, diumenge i dimarts: 16.00 - 18.00
 Feiners: 18.00
 Diumenge matinal 12.00
català Diumenge i dimarts: 16.30 - 18.30
 Feiners: 18.30
 Diumenge matinal 12.10
Apta. Els Primm troben a casa el Lil, un cocodril cantant.

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.

Los renglones torcidos de Dios
18.45 - 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
22.20

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.

Halloween: el final
18.10 - 20.20 - 22.30

18 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, diumenge i dimarts: 16.00
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
20.00 - 22.20

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
20.30 - 22.30
Dissabte dia 29 no hi han sessions

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. 125 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.

C

CLa piel del tambor
20.00 - 22.15

12 anys. Thriller. 116 min
Un hacker informàtic aconsegueix accedir a l’ordinador 
personal del Papa. Un sacerdot experimentat en els as-
sumptes foscos del Vaticà ho investiga.

Hopper, el polloliebre
castellà Dissabte, diumenge i dimarts: 16.10 - 18.10
 Feiners: 18.10
 Diumenge matinal 12.15
català Dissabte, diumenge i dimarts: 17.00
 Diumenge matinal 11.50
Apta. Al Hopper li diuen polletllebre perquè és meitat po-
llastre i meitat llebre i haurà de demostrar el seu valor. 

CEl cuarto pasajero
Dissabte i festius: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Feiners: 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
12 anys. Comèdia. 99 min
Un divorciat de 50 anys recorre a una aplicació per com-
partir el cotxe amb desconeguts i especialment amb la 
Lorena. Però un inquietant passatger ho complica tot.

Ámsterdam
17.10 - 19.40 - 22.10
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Drama històric. 134 min
Una epopeia original de diverses èpoques a través de les 
aventures de tres amics embolicats en una de les trames 
secretes més impactants de la història dels Estats Units.

Bros. Más que amigos
17.20 - 19.50 - 22.20
Diumenge matinal 12.00

12 anys. Comèdia romántica. 115 min
Una comèdia sobre com n’és de difícil trobar algú amb 
qui compartir la vida a través de la història de dos homes 
gais que, possiblement, estan destinats a enamorar-se.


