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La Nou de Gaià
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ESTIU 2010
DE JULIOL A SETEMBRE

Cinema
PER A TOTHOM

Las horas del verano
Data: Dimecres 21 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: Jardí El Cercat

 Català

Els camins de tres germans xoquen quan la seva mare, encarregada de gestionar 
l’excepcional col·lecció d’art del segle XIX que va pertànyer al seu oncle, mor 
sobtadament. Adrienne és una dissenyadora amb èxit a Nova York, Fréderic 
és economista i professor universitari a París, i Jéremie, un dinàmic home de 
negocis establert a la Xina. Tots tres hauran d’enfrontar-se als seus orígens i la 
seva particular visió del futur.

Vila-seca

Shrek Tercer
Data: Dijous 1 de juliol
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

És una nova i irresistible comèdia de majestuoses proporcions! Quan el país de 
Lluny Lluny Enllà és atacat, Shrek, l’Ase i el Gat amb Botes marxen cap a noves i 
encantades terres on poden trobar un nou rei. Durant el seu viatge coneixeran 
personatges increïbles i meravellosos, com un màgic i erràtic Merlí o un grup de 
sorprenents princeses.

La Bella Durmiente
Data: Dijous 8 de juliol
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Hi havia una vegada uns reis que esperaven amb molta alegria el naixement de la 
seva filla. Per celebrar-ho organitzen una festa, però obliden convidar-hi la bruixa 
Malèfica, la qual, molt enfadada, farà un terrible sortilegi a la princesa. Les seves 
fades buscaran una solució.

Toy story 3
Data: Dijous 15 de juliol
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Andy s’ha fet gran i ha d’anar a la universitat. Buzz, Woody i tota la colla no saben 
què passarà amb ells. Aterraran en una llar d’infants plena de nens perillosos, 
però les joguines intentaran estar juntes i que cap d’elles es quedi enrere. 
Mentrestant, Barbi coneixerà en persona Ken...

Up!
Data: Dijous 22 de juliol
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Explica la història de Carl, un venedor de globus retirat que no vol abandonar 
casa seva per anar a una residència. Un dia lliga milers de globus a la teulada 
i inicia un vol en direcció a l’Amèrica del Sud. Quan ja ha començat el vol es 
troba amb un polissó a bord, el minyó escolta Russell, un noi amb coneixements 
teòrics d’explorador que mai no ha portat a la pràctica.

Las Crónicas de Spiderwick
Data: Dijous 29 de juliol
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

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

Bee Movie
Data: Dijous 5 d’agost
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

La nova comèdia del genial Jerry Seinfeld. L’ambiciosa i jove abella treballadora 
Barry B. Benson es llança al món a la recerca de nèctar i aventures. Però quan 
trenca una de les normes principals de les abelles i parla amb els humans, Barry 
engega una increïble cadena d’esdeveniments que demostra que una petita abella 
pot aconseguir canviar el món...

Una noche en el museo
Data: Dijous 12 d’agost
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Larry Daley està convençut d’estar predestinat a fer alguna cosa gran... Durant 
la vigilància al Museu d’Història Natural de Nova York, els protagonistes de les 
exposicions prenen vida. Com ho solucionarà?

Dinosaurios
Data: Dijous 19 d’agost
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Fa 65 milions d’anys, un petit iguanodont anomenat Aladar es veu separat de 
la seva espècie i creix en una illa paradisíaca fins que una pluja de meteors fa 
que hagin de marxar a terra ferma, on s’uniran a un grup de dinosaures. Hauran 
d’anar salvant diferents conflictes per demostrar que, si et saps adaptar a totes 
les situacions, podràs sobreviure!

El Lince
Data: Dijous 26 d’agost
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Un grup d’animals vol escapar d’un caçador sense escrúpols. Fèlix creu que la 
seva mala sort és la causa que la seva raça estigui en perill d’extinció. Després de 
passar per diferents centres de recollida d’animals, la seva arribada a Acebuche 
(Parc Natural de Doñana) tindrà grans sorpreses. Hi ha estranyes desaparicions 
d’animals. Fèlix i els seus amics hauran d’unir-se per sobreviure i posar fi al 
misteri.

Ratatouille
Data: Dijous 2 de setembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Pinar del Perruquet
 (la Pineda)

Una rata anomenada Rémy somia convertir-se en un gran xef, tot i l’oposició de 
la seva família i del problema que suposa ser una rata en una professió que les 
detesta. El destí porta Rémy a les clavegueres de París, una situació fantàstica, ja 
que es troben sota mateix d’un restaurant que s’ha fet famós gràcies a Auguste 
Gusteau, una estrella de la cuisine. La passió de Rémy per la cuina farà que aquesta 
aventura sigui divertidíssima i emocionant.
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PER A TOTHOM

Shreck Tercer
Data: Divendres 9 de juliol
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça de l’Església

 Català

És una nova i irresistible comèdia de majestuoses proporcions! Quan el país de 
Lluny Lluny Enllà és atacat, Shrek, l’Ase i el Gat amb Botes marxen cap a noves i 
encantades terres on poden trobar un nou rei. Durant el seu viatge coneixeran 
personatges increïbles i meravellosos, com un màgic i erràtic Merlí o un grup de 
sorprenents princeses.

El codi Da Vinci
Data: Dijous 12 d’agost
Hora: 22 hores
Lloc: Parc Miret

 Català

El catedràtic i simbologista Robert Langdon ha d’anar al Museu del Louvre 
quan l’assassinat d’un conservador deixa un misteriós rastre de símbols i pistes. 
Ajudat per la criptògrafa de la policia Sophie Neveu, descobreixen una sèrie de 
sorprenents secrets, amagats a l’obra de Leonardo da Vinci... Què hi deu haver 
al darrere de tot plegat?

Les Gunyoles

Viatge al centre de la 
Terra

Data: Dijous 15 de juliol
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça Major

 Català

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...

Vistabella

Ice Age 3
Data: Dilluns 23 d’agost
Hora: 22 h
Lloc: Plaça del Poble

 Català

En aquesta ocasió l’esquirol Scrat haurà de competir amb un esquirol femella 
per aconseguir l’aglà; els mamuts Manny i Ellie esperen el seu primer bebè; Sid, el 
peresós, adopta uns ous de dinosaure; i Diego, el tigre de dents de sabre, pensa 
que amb aquestes companyies s’està estovant. Amb l’objectiu de salvar Sid, tota 
la colla s’endinsarà en un misteriós món subterrani on es trobaran els més 
temibles éssers que hagin viscut mai al planeta Terra.

La Pobla de Montornès

Avatar
Data: Dijous 29 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: Plaça de la Bassa

 

James Cameron ens porta a un espectacular nou món més enllà de la nostra 
imaginació. En una llunyana lluna que es diu Pandora, un heroi inesperat s’embarca 
en un viatge d’autosalvació i descobriment mentre lidera una heroica batalla per 
salvar una civilització.

Pequeños invasores
Data: Dimarts 7 de setembre
Hora: 22 h
Lloc: Plaça de la Bassa

 

Petits invasors segueix les aventures dels Pearson, una família que arriba a una casa 
per passar unes merescudes vacances d’estiu. Però el seu període de descans es 
veurà alterat per Sparks, Skip, Spike i Razor, quatre alienígenes que han arribat 
abans que ells.

2 e

La Canonja

El regne prohibit
Data: Dissabte 31 de juliol
Hora: 22.30 h
Lloc: CEIP La Canonja
 Cicle “Surt a la fresca”

 Català

Un jove que sent una gran passió pel cinema de kung fu busca pel·lícules en una 
casa de Chinatown. En una de les seves visites descobreix un bastó que ha vist 
en un somni, i més tard es veu embolicat en un atracament a la mateixa casa, 
darrere del qual fuig amb el bastó. Enmig de la fugida cau des d’un terrat i és 
transportat a la Xina medieval, on haurà de retornar aquest bastó al mateix Rei 
Mico.

Creixell

Imagine
Data: Divendres 6 d’agost
Hora: 22.30 h
Lloc: Rambla de les Moreres
 
 

Un reeixit executiu financer, que té més temps per a la seva Blackberry que per 
a la seva filla de set anys, pateix una crisi de confiança i la seva carrera comença 
a caure en picat. La solució a tots els problemes la troba en el món imaginari de 
la seva filla.

El Catllar

Astèrix als Jocs Olímpics
Data: Dilluns 23 d’agost
Hora: 22 h
Lloc: Plaça de la Vila

 Català

Alafólix, jove guerrer, intrèpid i romàntic, està enamorat de la princesa grega 
Irina. Alafólix ha gosat desafiar Brutus, que també lluita pel favor de la princesa. 
Tots dos competiran als Jocs Olímpics per la mà de la bella Irina. Astèrix, Obèlix 
i Alafólix, carregats de la famosa poció màgica de Panoràmix, aniran passant totes 
les proves per  donar una bona lliçó al Cèsar.

La Riera de Gaià

Austràlia
Data: Diumenge 12 de setembre
Hora: 18 h
Lloc: Casal Municipal

 Català

Poc abans de l’inici de la Segona Guerra Mundial, una aristòcrata anglesa viatja 
al continent australià, on coneix un vaquer i un adorable nen aborigen amb els 
quals acaba unint les seves forces per conduir un ramat de bestiar a través de 
centenars de quilòmetres pels paratges més bells del món...
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L’Argilaga

Arthur i la venjança 
d’en Maltazard

Data: Dijous 5 d’ agost
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de l’Església

 Català

Arthur torna a la terra dels Minimoys per retrobar-se amb Selenia. En aquest 
poblet han preparat un banquet en honor seu i la petita princesa s’ha posat el 
seu vestit de pètals de rosa. Quan la família és a punt de marxar, una aranya deixa 
un gra d’arròs amb un missatge de socors a la mà d’Arthur. Això només pot 
significar una cosa… Selenia està en perill!


