
Cròniques de Nàrnia.
El príncep Caspian

Data: Dijous 30 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça de la Bassa
2 €, inclou beguda i crispetes
Català

Kung-Fu Panda
Data: Dilluns 7 de setembre
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça de la Bassa
2 €, inclou beguda i crispetes
Català

Els germans Pevensie tornen a reunir-se en un meravellós món on descobriran 
que han passat més de 1.300 anys, calculats en el temps narnià. Durant la seva 
absència, l’edat d’or de Nàrnia ha acabat i els Telmarins han conquistat Nàrnia. 
Els quatre nens coneixen un estrany personatge: el Príncep Caspian, hereu legí-
tim al tron. Començaran un extraordinari viatge per restaurar la màgia i la pau 
a Nàrnia.

Po és un ós panda que, tot i ser molt mandrós, és un apassionat del kungfú. Per 
poder salvar la vall on viu dels ferotges enemics, el nostre protagonista s’haurà 
de concentrar en el kungfú i estudiar arts marcials amb els seus ídols, els Cinc 
Furiosos: Tigre, Grua, Pregadéu, Vibra i Mico, sota el lideratge del mestre Shifu.

La Pobla de Montornès
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Indiana Jones i el Regne de 
la Calavera de Cristall 

Data: Dilluns 24 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça del Poble
Català

El niño con el pijama
de rayas

Data: Dissabte 8 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Pista del CEIP Josep Veciana

Astèrix i els Víkings 
Data: Dissabte 1 d’agost
Hora: 22.30 hores
Lloc: Plaça Major
Català

Posdata: Te quiero
Data: Dissabte 4 de juliol
Hora: 22.30 hores
Lloc: CEIP La Canonja
Cicle “Surt a la fresca”
Català

Mamma Mia!
Data: Dissabte 22 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Pista Poliesportiva

És l’any 1957 i Indiana Jones torna a les aventures. Gràcies al jove Mutt Wi-
lliams, Indy està a punt de fer un gran descobriment: la calavera de cristall 
d’Akator, un objecte llegendari que desperta la fascinació, la superstició i la 
por. Indy i Mutt viatgen al racó més perdut del Perú, terra d’antigues tombes,  
d’exploradors oblidats i de rumors d’una ciutat d’or.

Berlín, dècada de 1940. A Bruno, de 9 anys, quan torna a casa li diuen que el seu pare, 
un nazi, ha estat ascendit i que tota la família es trasllada al camp. A Bruno l’intriga una 
estranya granja que veu des de la finestra i on les persones que hi viuen, vesteixen 
pijames de ratlles. Els seus pares li prohibeixen anar-hi, però Bruno hi anirà. Allí coneix 
un nen, i Bruno està content de tenir un nou amic, Shmuel. Una amistat que marcarà 
la fi de la seva innocència i que tindrà unes conseqüències sorprenents.

El petit poblet gal rep Gudúrix, el nebot del cap, que ha encomanat a Astèrix i 
Obèlix la missió de convertir-lo en un home fet i dret. Però aquest adolescent 
és un covard i l’entrenament de xoc sembla que no el canviarà gaire... Els víkings 
rapten Gudúrix i Astèrix i Obèlix l’hauran de trobar. 

Holly Kennedy (Hilary Swank) és una jove vídua que tracta de refer la seva vida 
després de la mort del seu estimat marit Gerry (Gerard Butler). Però aviat 
descobrirà que aquest li ha deixat escrites diverses cartes…

Versió cinematogràfica del popular musical d’ABBA. Amanda Seyfried interpreta 
una jove que ha crescut en una petita illa grega, educada per una mare, rebel en 
la seva joventut, que sempre s’ha negat a revelar a la seva filla la identitat del 
seu pare. Quan sembla que la jove està a punt de descobrir-ho, apareixen tres 
possibles candidats.

Les Gunyoles

Valent Desperaux 
Data: Divendres 3 de juliol
Hora: 22.30 hores
Lloc: Plaça de l’Església
Català

Les cròniques de Spiderwick
Data: Dijous 6 d’agost
Hora: 22.30 hores
Lloc: Plaça de l’Església
Català

Desperaux, expulsat de la seva llar per les seves grans aspiracions, emprèn una 
increïble aventura en companyia del seu amic Roscuro, una rata amb un gran cor, 
que el condueix a la molt noble tasca de rescatar una princesa en perill. Aquest 
màgic conte evoca l’època de la cavalleria i l’honor, provocant en admiradors de 
qualsevol edat el desig de ser el millor ratolí possible!

La família Grace se’n va a viure a la vella i aïllada casa d’Arthur Spiderwick, el seu 
oncle besavi. Allí, un dels germans descobreix un llibre amb una clara advertència 
a la coberta, l’obre i començaran a passar coses molt estranyes. Els germans 
Grace investigaran i descobriran l’extraordinària veritat de Spiderwick i de les 
criatures que habiten la casa.

L’argilaga

Vistabella

La Canonja

Perafort

Puigdelfí

Quemar despues de leer 
Data: Dissabte 18 de juliol
Hora: 22.30 hores
Lloc: CEIP La Canonja
Cicle “Surt a la fresca”

Quan un disc, amb un dels secrets més irrellevants de la CIA, cau a les mans de 
dos treballadors d’un gimnàs, aquests intentaran treure’n profit. Però com que 
el xantatge és un negoci d’experts, els successos aviat escapen del control de 
tots, la qual cosa tindrà com a resultat una sèrie de trobades còmiques. Brillant, 
enginyosa i entretinguda.

Ajuntament de La Canonja Ajuntament de PerafortAjuntament de La Secuita Ajuntament de
La obla de Montornès

Vicky Cristina Barcelona
Data: Dimecres 12 d’agost
Hora: 22.30 hores
Lloc: Parc Miret
Català

Dues joves americanes, Vicky i Cristina, arriben a Barcelona per passar-hi les 
vacances. Vicky és una dona sensata i està promesa. Cristina és una aventurera 
en el terreny emocional i sexual. A Barcelona, es troben embolicades en una 
sèrie d’embolics amorosos amb un carismàtic pintor. És un cant divertit i sense 
prejudicis a l’amor en totes les seves manifestacions.

2 e

2 e
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Crepúsculo
Data: Dijous 23 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Bofill

Mamma Mia!
Data: Dijous 13 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Bofill

Viatge al centre
de la Terra

Data: Dilluns 24 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça de la Vila
Català

27 vestidos
Data: Dijous 30 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça del Castell

High School Musical 3
Data: Dijous 20 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça del Castell

Bolt
Data: Dijous 27 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Port

La Momia 3: La Tumba del 
Emperador Dragon

Data: Dijous 10 de setembre
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Bofill

Wanted
Data: Dijous 17 de setembre
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça del Castell

Bella Swan sempre ha estat diferent. Quan la seva mare es casa, marxa a viure amb 
el seu pare a un poble que es diu Forks. Allí coneix Edward Cullen, intel·ligent, 
atractiu i molt misteriós. Algun obscur secret s’amaga a la família Cullen: viuen 
apartats, són físicament perfectes, tenen una força sobrenatural i una set difícil 
de saciar... Bella aviat descobrirà la terrible veritat: Edward i la seva família són 
vampirs...

Versió cinematogràfica del popular musical d’ABBA. Amanda Seyfried interpreta 
una jove que ha crescut en una petita illa grega, educada per una mare, rebel en 
la seva joventut, que sempre s’ha negat a revelar a la seva filla la identitat del 
seu pare. Quan sembla que la jove està a punt de descobrir-ho, apareixen tres 
possibles candidats.

Durant una expedició científica a Islàndia, el científic Anderson, el seu nebot 
Sean i la guia local Hannan queden atrapats en una cova i l’única manera de 
sortir-ne és endinsant-se a les entranyes de la Terra. Viatjant a través de mons 
increïbles, es troben davant de criatures surrealistes. Els aventurers s’adonen que 
està augmentant l’activitat volcànica i han de trobar la sortida abans que sigui 
massa tard...

Jane és una dona romàntica i generosa que ha estat feliç i ho ha donat tot 
ocupant el paper de dama d’honor en vint-i-set ocasions. Sembla que Jane no té 
plans de boda. Però un dia la seva germana petita, Tess, li roba el cor al cap de 
Jane, de qui ella està enamorada en secret. Jane decideix fer tot el possible per 
desmentir el vell proverbi anglosaxó que diu que, qui sempre fa de dama d’honor, 
mai es casa... 

L’últim any d’institut arriba per a Troy, Gabriella, Sharpay, Chad, Ryan i Taylor, 
que han d’afrontar que les seves vides prenguin camins diferents quan deixin 
l’East High, per començar a la Universitat. Però abans que això arribi, junt amb 
la resta dels Wildcats, posaran en marxa un nou musical que reflecteix les seves 
experiències, temors i esperances.

Història de l’estrella d’una sèrie d’èxit, dotada de poders fabulosos i d’una 
increïble força que li permet salvar el món de moltes amenaces. La vida de 
Bolt canvia quan és traslladat de Hollywood a Nova York. Comença l’aventura 
més gran de la seva vida, un viatge pel món real. Amb l’ajuda de dos insòlits 
companys, la gata Mittens i l’hàmster Rhino, Bolt acabarà descobrint que no 
necessita poders per ser tot un heroi!

Condemnats per una bruixa a romandre en una mort aparent, el despietat 
emperador xinès Dragón i els seus deu mil guerrers han esperat centenars 
d’anys. Enganyen el jove aventurer i arqueòleg O’Connell perquè els desperti 
del somni etern, i aquest ha de demanar ajuda als seus pares; són les úniques 
persones que saben més que ell sobre els no morts. El monarca torna a la vida 
amb tot el seu poder i creuarà l’Orient Llunyà amb la seva legió.

Un jove descobreix que el seu pare era un assassí a sou i que acaba de ser 
assassinat. El jove és reclutat per la sexy Fox, per a la mateixa organització per a 
la qual treballava el seu pare, i serà entrenat per un home que es diu Sloan per 
seguir els passos del seu progenitor...

El Catllar

Madagascar 2
Data: Dimarts 28 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça de la Fàbrica
Català

Madagascar 2
Data: Dijous 2 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça del Castell

Como locos... a por el oro
Data: Dijous 9 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Port

Camino
Data: Dijous 6 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Port

Abandonats a les llunyanes costes de Madagascar, els habitants de Nova York 
han ideat un pla tan boig que, fins i tot, podria funcionar. Amb precisió militar, els 
pingüins han reparat un vell avió. Una vegada dins, aquesta tripulació hi romandrà 
fins a aterrar al lloc més salvatge: les àmplies esplanades de l’Àfrica, on hi trobaran 
éssers de la seva pròpia espècie...

Abandonats a les llunyanes costes de Madagascar, els habitants de Nova York 
han ideat un pla tan boig que, fins i tot, podria funcionar. Amb precisió militar, els 
pingüins han reparat un vell avió. Una vegada dins, aquesta tripulació hi romandrà 
fins a aterrar al lloc més salvatge: les àmplies esplanades de l’Àfrica, on hi troba-
ran éssers de la seva pròpia espècie...

Finn és un buscador de tresors, enamorat bojament de la seva exdona i en deu-
te amb un perillós gàngster, Bigg Bunny. Després de vuit anys de recerca, Finn 
aconsegueix una pista fiable sobre el lloc on es va enfonsar el llegendari dot de 
la Reina, al Carib de 1715. Ara tot el que ha de fer és aconseguir l’or, recuperar 
la noia i escapar, abans que Bigg Bunny els trobi...

Pamplona, juny de 2001. Camino, una preciosa nena d’onze anys, viu els seus úl-
tims moments a l’habitació d’un hospital, rodejada de familiars, amics, sacerdots i 
de personal clínic. Quan sembla que la mort és ja inevitable, succeeix alguna cosa 
extraordinària. Camino és, sobretot, una llum brillant, capaç de travessar totes 
les tenebroses portes que es van tancant al davant.

Torredembarra
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