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Data:
Hora:
Lloc:

Dissabte 20 de febrer
18.30 hores
Casal Cultural

Coraline és una nena d’onze anys que acaba de mudar-se amb la seva família a un
nou veïnat que considera molt avorrit. Un dia, darrere una porta secreta de casa,
descobreix una realitat paral·lela que, aparentment, és semblant a la seva vida,
però millor. Però quan la sorprenent i fantàstica visita comença a fer-se perillosa,
Coraline haurà de recórrer a tota la seva inventiva i valentia per retornar a casa
i salvar la seva família.
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,Aß#LASE
Data:
Hora:
Lloc:

Diumenge 14 de març
19 hores
Casal Cultural

François fa classes en un institut d’un barri conﬂictiu, en una aula que reﬂecteix
a petita escala el microcosmos de la societat francesa contemporània. És ple
de bones intencions, però el comportament dels adolescents pot tallar d’arrel
l’entusiasme d’un professor que no cobra prou. Al principi, la franquesa de
François sorprèn els seus alumnes, però el seu estricte sentit de l’ètica trontolla
quan els joves comencen a no acceptar els seus mètodes.
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Data:
Hora:
Lloc:
Català

Diumenge 7 de març
18 hores
Orfeó Canongí

La pel·lícula 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 al
teulat de casa seva 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.
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,AßMONTAuAßEMBRUJADA
Data:
Hora:
Lloc:

Diumenge 14 de març
18 hores
Orfeó Canongí

Durant anys han circulat històries sobre un lloc secret enmig del desert de
Nevada, conegut per fenòmens inexplicables i estranys. I quan un taxista de Las
Vegas ha de transportar dos joves amb poders sobrenaturals, es troba enmig
d’una aventura que no pot explicar. Descobreixen que l’única forma de salvar el
món és descobrint els secrets de la muntanya embruixada, i llavors comença una
carrera amb el govern, la màﬁa, i éssers extraterrestres.
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)CEß!GEß
Data:
Hora:
Lloc:
Català

Diumenge 21 de març
18 hores
Orfeó Canongí

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.
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+IKAß3UPERBRUJA
Data:
Hora:
Lloc:

Diumenge 28 de març
18 hores
Orfeó Canongí

La vella bruixa Elviruja creu que ha arribat l’hora de buscar una successora. El
malvat Jerónimo segueix obstinat a robar-li el seu llibre de bruixeria per poder
dominar el món. Hèctor, el petit drac d’Elviruja, es posa en marxa per trobar la
nova bruixa, i de cop i volta arriba a la casa de Kika amb el llibre. La nena intenta
per tots els mitjans convertir-se en la millor de les bruixes; mentrestant, Jerónimo i el seu gos fan el possible per sortir-se amb la seva.
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