Bullet Train

16 anys. Acció. 126 min Dolby Atmos sala 1
Cinc assassins a sou viatgen en un espectacular tren
bala entre Tòquio i Morioka amb poques parades intermèdies i descobreixen que les seves missions no són
alienes entre si.
16.15 - 17.00 - 18.45 - 19.40 - 21.15 - 22.20
Diumenge matinal 11.50

DC Liga de Supermascotas

C

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 perquè facin servir els poders que
tenen i rescatin els superherois.
castellà 16.00 - 18.10 - 20.20* *Dijous 11, no es projecta
Diumenge matinal 11.50
català 16.30 - 18.30 - 20.30
Diumenge matinal 12.10

Un héroe samurái: la leyenda de Hank

Apta. Animació. 98 min
Un cadell encisador que vol ser samurai lluita per
salvar la ciutat d’un malvat gat guerrer. Compta amb
l’ajuda d’un altre gat que en el passat havia sigut un
gran lluitador.
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Diumenge matinal 12.00

Minions. El origen de Gru

C

7 anys. Animació. 87 min
Prepara’t per descobrir com el dolent més gran del
món va conèixer els emblemàtics Minions, va formar
la peculiar banda i es va enfrontar a una gran força
criminal.
castellà 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20
Diumenge matinal 12.00
català 16.00 - 18.00
Diumenge matinal 12.15

Padre no hay más que uno 3

Apta. Comèdia. 98 min
S’acosta Nadal i la família s’enfronta a noves i divertides peripècies: l’arribada de l’avi, la Sara trenca amb
el nòvio, els problemes de la Rocío a l’escola... i moltes
més aventures.
16.15 - 18.15 - 20.15 - 22.15
Diumenge matinal 12.10

La memoria de un asesino

16 anys. Acció. 113 min
Un assassí professional es nega a completar una feina
que viola el seu codi moral; per això s’haurà d’enfrontar
a les persones que el van contractar i a un agent de
l’FBI que el busca.
18.10 - 20.20 - 22.30
Diumenge matinal 12.00

Thor. Love and Thunder

Jurassic World Dominion

Top Gun Maverick

Llenos de Gracia

La furia de la montaña

Los perdonados

Alta costura

Elvis

Preestrena: ¡Nop!

12 anys. Aventures. 118 min
El retir del Thor es veu interromput per un assassí
galàctic, el Gorr. Amb l’ajuda del rei Valkiria, del Korg i
de la seva ex nòvia Jane, s’embarca en una espectacular aventura còsmica.
17.00 - 19.30 - 22.00
Diumenge matinal 11.50

7 anys. Comèdia dramàtica. 109 min
Una monja molt atípica arriba a un col·legi que està a
punt de tancar. Els interns, nois sense família, la reben
amb mil entremaliadures, però apoc a poc entre ells
es crea un gran vincle.
16.10
Diumenge matinal 12.00

7 anys. Drama. 100 min
La Jade li roba la bossa de mà a la cap de taller de la
Maison Dior. Pènedida, decideix tornar-la. Tot i l’incident, a la cap de taller l’intriga el comportament de la
noia i li ofereix la possibilitat d’incorporar-se als tallers.
22.30

12 anys. Aventures. 146 min
Quatre anys després de la destrucció d’Isla Nublar, els
dinosaures i els éssers humans conviuen a tot el món.
Ara, aquest equilibri fràgil està a punt de posar-se a
prova.
16.20 - 19.10 - 22.00
Diumenge matinal 11.40

12 anys. Aventures. 114 min
Amb les obres de construcción d’un túnel, s’encadenen un seguit de desastres geològics: terratrèmols,
despreniments i allaus de terra. El Lao i el seu fill fan
front a la desesperada situació.
22.30

12 anys. Drama biogràfic. 159 min
La pel·lícula explora la vida i la música del gran Elvis
Presley a través de la complicada relació amb el coronel Tom Parker, el seu enigmàtic manager durant més
de 20 anys.
19.20

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

12 anys. Acció. 130 min
El gran pilot Pete “Maverick” Mitchell entrena un grup
de graduats de Top Gun per a una missió especial molt
especialitzada que exigeix el màxim sacrifici dels que
seran elegits per volar.
16.50 - 22.15
Diumenge matinal 11.50

16 anys. Drama. 117 min
Una adinerada parella londinenca viatja al Marroc per
a un cap de setmana a tot luxe amb uns amics. El que
prometia ser una gran festa acaba en una tragèdia que
ningú no oblidarà.
20.00 - 22.15

16 anys. Terror. 135 min
Els dos habitants d’un solitari barranc a l’interior de
Califòrnia comencen a notar que hi passen fenòmens
estranys i acaben fent un descobriment tan insòlit com
esgarrifós.
Dijous 11 d’agost a les 20.15 preestrena
del fosc malson pop del guionista i director Jordan
Peele, barreja d’insòlita ciencia-ficció i thriller.
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