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Un grup de supervivents dels camps de 
concentració nazis s’associen per a muntar 
un xicotet negoci de venda de roba de llit. 
La idea és, per descomptat, reunir els diners 
suficients per a anar-se’n d’Alemanya als 
Estats Units. El simpàtic grup es posa mà a 
l’obra i estafa els clients amb la venda de lots 
de llençols “de París”, inventant, de pas, tota 
una sèrie de tècniques plenes de picardies i 
visionàries en termes de màrqueting. 

Un grupo de supervivientes de los campos 
de concentración nazis se asocian para 
montar un pequeño negocio de venta de 
ropa de cama. La idea es, por supuesto, 
reunir el dinero suficiente para irse de 
Alemania a los Estados Unidos. El simpático 
grupo, se pone manos a la obra, estafando a 
los clientes con la venta de lotes de sábanas 
“de París”, inventando de paso, toda una serie 
de técnicas pícaras y visionarias en términos 
de marketing. 

Títol original: Es war einmal in Deutschland... (Auf Wiedersehen Deutschland)  ı   Direcció: 
Sam Garbarski  ı  Any: 2017  ı  Nacionalitat: Alemanya ı  Duració: 101 min   ı   Intèrprets: Antje 
Traue, Anatole Taubman, Moritz Bleibtreu, Mark Ivanir, Joel Basman.

BYE BYE 
GERMANY

DEL DIMECRES 3 
AL DIUMENGE 7 DE GENER  
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

DIVENDRES 5 DE GENER
HORARI ESPECIAL 17.30 h

F I L M O T E C A

+ 1 2



El llegendari explorador Jacques Cousteau i 
el seu fill Philippe, que mantenen una relació 
distant, s’embarquen en la seua major 
aventura. A bord del Calypso, es retrobaran 
l’un a l’altre, abans que la tragèdia els 
colpege.
 

El legendario explorador Jacques Cousteau y 
su hijo Philippe, que mantienen una relación 
distante, se embarcan en su mayor aventura. 
A bordo del Calypso, se reencontrarán el uno 
al otro, antes de que la tragedia les golpee.
 

Títol original: L’odyssée ı   Direcció: Jérôme Salle  ı Any: 2016  ı  Nacionalitat: França  ı  Duració: 
122 min   ı   Intèrprets: Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney, Michael Bundred.

JACQUES

DEL DIMECRES 10
AL DIUMENGE 14 DE GENER   
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

F I L M O T E C A

T P



Trenta anys després dels esdeveniments 
del primer film, un nou blade runner, K, 
descobreix un secret llargament ocult que 
podria acabar amb el caos que impera en 
la societat. El descobriment de K el porta 
a començar la recerca de Rick Deckard, un 
blade runner de qui es va perdre la pista fa 
30 anys. 

Treinta años después de los eventos del 
primer film, un nuevo blade runner, K, 
descubre un secreto largamente oculto que 
podría acabar con el caos que impera en la 
sociedad. El descubrimiento de K le lleva a 
iniciar la búsqueda de Rick Deckard, un blade 
runner al que se le perdió la pista hace 30 
años. 

Títol original: Blade Runner 2049  ı   Direcció: Denis Villeneuve  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Estats Units  ı  Duració: 163 min   ı   Intèrprets: Ryan Gosling,  Harrison Ford,  Ana de Armas,  
Jared Leto,  Sylvia Hoeks.

BLADE RUNNER
2049

DEL DIMECRES 17 
AL DIUMENGE 21 DE GENER   
18.00 h ı 21.30 h

HORARI ESPECIAL

+ 1 4

F I L M O T E C A



Ambientada en l’època de l’arribada dels 
americans a Sicília durant la II Guerra 
Mundial, el personatge principal de la 
pel·lícula, Arturo, haurà d’allistar-se en 
l’exèrcit dels Estats Units si vol guanyar-se el 
cor de la seua estimada Flora. 

Ambientada en la época de la llegada de 
los americanos a Sicilia durante la II Guerra 
Mundial, el personaje principal de la película, 
Arturo, tendrá que alistarse en el ejército de 
Estados Unidos si quiere ganarse el corazón 
de su amada Flora. 

Títol original: In guerra per amore  ı   Direcció: Pierfrancesco Diliberto   ı Any: 2016  ı  
Nacionalitat: Itàlia  ı  Duració: 99 min   ı   Intèrprets: Pierfrancesco Diliberto, Miriam Leone, 
Andrea Di Stefano, Stella Egitto.

AMOR A LA 
SICILIANA

DEL DIMECRES 24 
AL DIUMENGE 28 DE GENER   
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

F I L M O T E C A



Film ambientat durant els disturbis racials 
que van sacsar la ciutat de Detroit, en 
l’estat de Michigan, el juliol de 1967. Tot va 
començar amb una batuda de la policia en 
un bar nocturn sense llicència, que va acabar 
convertint-se en una de les revoltes civils 
més violentes dels Estats Units. 

Film ambientado durante los disturbios 
raciales que sacudieron la ciudad de Detroit, 
en el estado de Michigan, en julio de 1967. 
Todo comenzó con una redada de la policía 
en un bar nocturno sin licencia, que acabó 
convirtiéndose en una de las revueltas civiles 
más violentas de los Estados Unidos. 

Títol original: Detroit  ı   Direcció: Kathyn Bigelow  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Estats Units  
ı  Duració: 143 min   ı   Intèrprets: John Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack Reynor, Ben 
O’Toole.

DETROIT

DEL DIMECRES 31 DE GENER 
AL DIUMENGE 4 DE FEBRER  
18.00 h ı 21.30 h

HORARI ESPECIAL

+ 1 2

F I L M O T E C A



Chloé és una jove fràgil que s’enamora 
del seu psicoterapeuta, Paul. Uns mesos 
més tard, quan se’n van a viure junts, ella 
descobreix que el seu amant li ha ocultat una 
part de la seua identitat, amb la qual Chloé 
s’obsessionarà. 

Chloé es una joven frágil que se enamora 
de su psicoterapeuta, Paul. Unos meses 
más tarde, cuando se van a vivir juntos, ella 
descubre que su amante le ha ocultado una 
parte de su identidad, con la que Chloé se 
obsesionará. 

Títol original: L’amant double  ı   Direcció: François Ozon  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: França  
ı  Duració: 107 min   ı   Intèrprets: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam 
Boyer.

EL AMANTE DOBLE

DEL DIMECRES 7 
AL DIUMENGE 11 DE FEBRER  
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+ 1 6

F I L M O T E C A



Tony Webster, un home jubilat i divorciat, 
porta una vida tranquil·la i solitària. Un dia 
descobreix que la mare de Verónica, la 
seua nóvia de la universitat, li va deixar en 
el testament un diari que guardava el seu 
millor amic, qui va eixir amb ella després de 
Tony. Per a recuperar el diari, ara en mans 
d’una Verónica anciana i misteriosa, Tony 
estarà obligat a bussejar en el seu passat.

Tony Webster, un hombre jubilado y 
divorciado, mantiene una tranquila y solitaria 
vida. Un día descubre que la madre de 
su novia de la universidad, le dejó en su 
testamento un diario que guardaba su mejor 
amigo, quien salió con Verónica después 
de Tony. Para recuperar el diario, ahora en 
manos de una Verónica anciana y misteriosa, 
Tony estará obligado a bucear en su pasado.

Títol original: The Sense of an Ending  ı   Direcció: Ritesh Batra  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Regne Unit  ı  Duració: 108 min   ı   Intèrprets: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet 
Walter, Michelle Dockery.

EL SENTIDO 
DE UN FINAL

DEL DIMECRES 14 
AL DIUMENGE 18 DE FEBRER 
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+ 1 2

F I L M O T E C A



Jean va deixar la seua família i la seua 
Borgonya natal fa deu anys. En assabentar-
se de la imminent mort de son pare, torna a la 
terra de la seua infància. S’hi retroba amb la 
seua germana i amb el seu germà. Son pare 
va morir just abans del començament de la 
collita. En l’espai d’un any, al compàs de les 
quatre estacions, els tres joves recuperaran 
i reinventaran la seua fraternitat, que 
florirà i madurarà juntament amb el vi que 
produeixen.

Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal 
hace diez años. Al enterarse de la inminente 
muerte de su padre, regresa a la tierra de su 
infancia. Él se reencuentra con su hermana, y 
con su hermano. Su padre murió justo antes 
del inicio de la cosecha. En el espacio de un 
año, al compás de las cuatro estaciones, los 
tres jóvenes se recuperarán y reinventarán 
su fraternidad, floreciendo y madurando 
junto con el vino que producen.

Títol original: Ce qui nous lie ı   Direcció: Cédric Klapisch  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: França  
ı  Duració: 113 min   ı   Intèrprets: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, 
María Valverde.

NUESTRA VIDA 
EN LA BORGOÑA

DEL DIMECRES 21 
AL DIUMENGE 25 DE FEBRER 
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

F I L M O T E C A



En un xicotet poble de l’Anglaterra de 1959, 
una dona decideix, en contra de l’educada 
però implacable oposició veïnal, obrir la 
primera llibreria que mai no hi havia hagut 
en aquella zona. 

En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 
1959, una mujer decide, en contra de la 
educada pero implacable oposición vecinal, 
abrir la primera librería que haya habido 
nunca en esa zona. 

Títol original: The Bookshop  ı   Direcció: Isabel Coixet  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Espanya  ı  
Duració: 115 min   ı   Intèrprets: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey.

LA LIBRERÍA

DEL DIMECRES 28 DE FEBRER 
AL DIUMENGE 4 DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

T P

F I L M O T E C A



Conta la història real de Kumail i Emily, una 
parella que es coneix en un espectacle de 
comèdia. Quan semblava que tot es quedaria 
en una trobada d’una nit, la seua relació 
comença a avançar, tot i les diferències 
culturals, complicant les vides de tots per les 
expectatives que tenien els pares de Kumail, 
musulmans estrictes.
 

Cuenta la historia real de Kumail y Emily, una 
pareja que se conoce en un espectáculo 
de comedia. Cuando parecía que todo iba 
a quedarse en un encuentro de una noche, 
su relación empieza a avanzar a pesar de las 
diferencias culturales, complicando las vidas 
de todos por las expectativas que tenían los 
padres de Kumail, musulmanes estrictos.
 

Títol original: The Big Sick  ı   Direcció: Michael Showalter  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Estats 
Units  ı  Duració: 119 min   ı   Intèrprets: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, 
Linda Emond.

LA GRAN 
ENFERMEDAD 
DEL AMOR

DEL DIMECRES 7 
AL DIUMENGE 11 DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

F I L M O T E C A



Després d’haver lluitat en la Primera Guerra 
Carlina, Martín torna al seu caseriu familiar 
a Guipúscoa i allí descobreix, amb sorpresa, 
que el seu germà menor és molt més alt del 
normal. Convençut que tot el món voldrà 
pagar per veure l’home més gran sobre la 
Terra, ambdós germans s’embarquen en un 
llarg viatge per Europa.

Tras haber luchado en la Primera Guerra 
Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar 
en Guipúzcoa y allí descubre con sorpresa 
que su hermano menor, es mucho más alto 
de lo normal. Convencido de que todo el 
mundo querrá pagar por ver al hombre más 
grande sobre la Tierra, ambos hermanos se 
embarcan en un largo viaje por Europa.

Títol original: Handia (Aundiya) ı   Direcció: Jon Garaño, Aitor Arregi  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Espanya  ı  Duració: 114 min   ı   Intèrprets: Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón Agirre, 
Iñigo Aranburu.

HANDIA

DEL DIMECRES 14
AL DIUMENGE 18 DE MARÇ   
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+ 1 2

F I L M O T E C A



Joe, exmarine i antic veterà de guerra, és 
un home solitari que dedica el seu temps 
a intentar salvar dones que són explotades 
sexualment. No es permet ni amics ni 
amants, i es guanya la vida rescatant joves 
de les urpes dels tractants de blanques. Un 
dia rep la telefonada d’un polític perquè la 
seua filla ha sigut segrestada.

Joe, ex marine y antiguo veterano de guerra, 
es un tipo solitario que dedica su tiempo a 
intentar salvar a mujeres que son explotadas 
sexualmente. No se permite ni amigos ni 
amantes y se gana la vida rescatando jóvenes 
de las garras de los tratantes de blancas. Un 
día recibe la llamada de un político porque su 
hija ha sido secuestrada.

Títol original: You Were Never Really Here  ı   Direcció: Lynne Ramsay  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Regne Unit  ı  Duració: 95 min   ı   Intèrprets: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, John Doman, 
Judith Anna Roberts.

EN REALIDAD, 
NUNCA 
ESTUVISTE AQUÍ

DEL DIMECRES 21 
AL DIUMENGE 25 DE MARÇ   
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+ 1 6

F I L M O T E C A



Ambientada a Segòvia, narra la història de 
dues adolescents de 17 anys que estan en el 
campament d’estiu cristià “La brújula”, on van 
des de xicotetes. Ambdues senten passió pel 
reggaeton i l’electrollatí, però les aparicions 
de Déu a Maria canviaran les seues vides... 

Ambientada en Segovia, narra la historia 
de dos adolescentes de 17 años que se 
encuentran en el campamento de verano 
cristiano “La brújula”, al que van desde 
pequeñas. Ambas sienten pasión por el 
reggaeton y el electro-latino, pero las 
apariciones de Dios a María comenzarán a 
cambiar sus vidas... 

Títol original: La llamada  ı   Direcció: Javier Ambrossi, Javier Calvo  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Espanya  ı  Duració: 108 min   ı   Intèrprets: Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, 
Gracia Olayo.

LA LLAMADA

+ 1 2

F I L M O T E C A

DEL DIMECRES 28 DE MARÇ 
AL DIUMENGE 1 D’ABRIL   
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

DIVENDRES 30 DE MARÇ 
TANCAT PER FESTIU



PROGRAMACIÓ 
INFANTIL



Després d’una sèrie de malentesos Alvin, 
Simon i Theodore pensen que Dave es 
declararà a la seua nova nóvia a Nova York, 
i s’oblidarà d’ells. Tenen tres dies per a 
intentar trencar el compromís i salvar-se així 
de la pèrdua de Dave. 

Tras una serie de malentendidos Alvin, Simon 
y Theodore creen que Dave va a declararse a 
su nueva novia en Nueva York, y olvidarse de 
ellos. Tienen tres días para intentar romper 
el compromiso y salvarse así de la pérdida 
de Dave. 

Títol original: Alvin and the Chipmunks: The Road Chip  ı   Direcció: Walt Becker  ı Any: 2015  ı  
Nacionalitat: Estats Units  ı  Duració: 86 min 

ALVIN Y LAS 
ARDILLAS: 
FIESTA SOBRE 
RUEDAS

DISSABTE 6 I DIUMENGE 7 
DE GENER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Un gat negre anomenat Rudolf se separa 
del seu estimat amo i, inesperadament, 
desperta en un camió que el transporta fins 
a Tòquio. Allí, coneix Ippai-attena, un gat que 
és temut per tots en la ciutat. Incapaç de 
tornar a sa casa, Rudolf comença una nova 
vida al costat d’Ippai-attena qui, en realitat, 
no és com aparenta.

Un gato negro llamado Rudolf se separa de 
su amado dueño e, inesperadamente, se 
despierta en un camión que lo transporta 
hasta Tokio. Allí, conoce a Ippai-attena, 
un gato jefe que es temido por todos en 
la ciudad. Incapaz de regresar a su casa, 
Rudolf comienza una nueva vida junto a 
Ippai-attena, quien en realidad no es como 
aparenta.

Títol original: Rudorufu to ippai attena  ı   Direcció: Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama  ı 
Any: 2017  ı  Nacionalitat: Japó  ı  Duració: 89 min  

GATOS, 
UN VIAJE 
DE VUELTA 
A CASA

DISSABTE 13 I DIUMENGE 14 
DE GENER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Sorprés per una nova generació de corredors 
ultraràpids, el llegendari Rayo McQueen 
queda relegat de l’esport que tant estima. 
Per a reprendre la seua carrera, necessitarà 
l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, que 
té el seu propi pla per a guanyar. I per a 
provar que el núm. 95 no està ni de bon tros 
acabat, el campió haurà de posar a prova 
la seua vàlua en el gran circuit de la Copa 
Piston!

Sorprendido por una nueva generación de 
corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo 
McQueen queda relegado del deporte que 
tanto ama. Para retomar su carrera, va a 
necesitar la ayuda de una joven mecánica 
de carreras, que tiene su propio plan para 
ganar. ¡Y para probar que el núm. 95 no 
está ni mucho menos acabado, el campeón 
tendrá que poner a prueba su valía en el 
gran circuito de la Copa Piston!

Títol original: Cars 3  ı   Direcció: Brian Fee  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Estats Units  ı  Duració: 
109 min.

CARS 3

DISSABTE 20 I DIUMENGE 21 
DE GENER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Spin-off de La LEGO Pel·lícula, protagonitzat 
per Batman. Aquesta vegada, l’irreverent 
Batman, que també té un poc d’artista 
frustrat, intentarà salvar la ciutat de Gotham 
d’un perillós vilà, el Joker. Però no podrà fer-
ho sol i haurà d’aprendre a treballar amb la 
resta dels seus aliats. 

Spin-off de “La LEGO Película”, protagonizado 
por Batman. En esta ocasión, el irreverente 
Batman, que también tiene algo de artista 
frustrado, intentará salvar la ciudad de 
Gotham de un peligroso villano, el Joker. Pero 
no podrá hacerlo solo, y tendrá que aprender 
a trabajar con sus demás aliados. 

Títol original: The LEGO Batman Movie  ı   Direcció: Chris McKay  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Estats Units  ı  Duració: 104 min. 

BATMAN:
LA LEGO 
PEL·LÍCULA

DISSABTE 27 I DIUMENGE 28 
DE GENER  
17.30 h ı 20.00 h

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ

T P

I N F A N T I L



En un futur no molt llunyà, els últims 
supervivents del planeta Terra són un grup 
excèntric de criatures abismals la llar de les 
quals està en un clevill molt profund en l’oceà 
i protegides pel mític Kraken. Una catàstrofe 
farà que el xicotet polp Deep, amb els seus 
amics Evo i Alice, hagen d’emprendre un 
perillós viatge ple d’aventures salvatges i així 
poder salvar tots els habitants del clevill. 

En un futuro no muy lejano, los últimos 
supervivientes del planeta tierra son un 
grupo excéntrico de criaturas abismales 
cuyo hogar está en una grieta muy profunda 
en el océano y protegidos por el mítico 
Kraken. Una catástrofe hará que el pequeño 
pulpo Deep, junto a sus amigos Evo y Alice 
tengan que emprender un peligroso viaje 
lleno de aventuras salvajes y así poder salvar 
a todos los habitantes de la grieta. 

Títol original: Deep  ı   Direcció: Julio Soto Gurpide  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Espanya  ı  
Duració: 92 min.

DEEP

DISSABTE 3 I DIUMENGE 4 
DE FEBRER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Rudolph és un xic de tretze anys que, a més, 
és vampir. La vida del jove es complica en el 
moment en què un prestigiós caçavampirs 
comença a perseguir-los a ell i a la resta del 
seu clan. 

Rudolph es un chico de trece años que 
además es vampiro. La vida del joven se 
complica en el momento en el que un 
prestigioso cazavampiros comienza a 
perseguirles a él y al resto de su clan. 

Títol original: Der kleine Vampir  ı   Direcció: Richard Claus, Karsten Kiilerich  ı Any: 2017  ı  
Nacionalitat: Alemanya  ı  Duració: 83 min.

EL PEQUEÑO 
VAMPIRO

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11 
DE FEBRER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Nova pel·lícula de Dominique Monféry sobre 
un au que troba la seua raó de ser quan 
localiltza una bandada de pardals migratoris.

Nueva película de Dominique Monféry, 
sobre un ave que encuentra su razón de 
ser al encontrar una bandada de pájaros 
migratorios.

Títol original: Gus petit oiseau, grand voyage  ı   Direcció: Christian De Vita  ı Any: 2014  ı  
Nacionalitat: França ı  Duració: 90 min.

AMARILLITO

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18 
DE FEBRER  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Lucas descobreix que no és humà després 
que, sorprenentment, es transforme en 
monstre davant dels xiquets més populars 
de la seua escola. La seua cerca per Isla 
Calaca i les seues monstruoses arrels el 
porten a un misteriós, però increïble, viatge 
que el posa cara a cara amb molts tentacles, 
claus i situacions fora de control. Fins i tot, 
abans que puga controlar les seues noves 
ales.

Lucas descubre que no es humano después 
de que sorpresivamente se transforma en 
monstruo frente a los niños más populares 
de su escuela. Su búsqueda por Isla Calaca 
y sus monstruosas raíces lo llevan a un 
misterioso pero increíble viaje que lo pone 
cara a cara con muchos tentáculos, colmillos 
y situaciones fuera de control. Inclusive 
antes de que pueda controlar sus nuevas 
alas.
 

Títol original: Isla Calaca  ı   Direcció: Leopoldo Aguilar  ı Any: 2016  ı  Nacionalitat: Mèxic  ı  
Duració: 82 min.

LA ISLA DE 
LOS MONSTRUOS

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25 
DE FEBRER  
17.30 h ı 20.00 h

+7

I N F A N T I L



Surly i els seus amics han de parar l’alcalde 
d’Oakton City, que vol demolir la seua llar per 
a fer un parc d’atraccions. 
 

Surly y sus amigos deben parar al alcalde 
de Oakton City que quiere demoler su hogar 
para hacer un parque de atracciones. 
 

Títol original: The Nut Job 2: Nutty by Nature  ı   Direcció: Cal Brunker  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Canadà  ı  Duració: 95 min.

OPERACIÓ 
CACAUET 2. 
MISSIÓ: 
SALVAR EL PARC

DISSABTE 3 I DIUMENGE 4 
DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ

T P

I N F A N T I L



La història comença en el moment en què 
el jove Keita Amano es troba una xicoteta 
càpsula en el bosc per a després rebre 
un misteriós rellotge. Així és com coneix 
un fantasma que es diu Whisper. Aquest 
comenta al xic que el rellotge que porta 
en la monyica l’ajudarà a veure tot tipus de 
criatures sobrenaturals, tant de bones com 
de roïnes. 

La historia comienza en el momento en que 
el joven Keita Amano se encuentra con una 
pequeña cápsula en el bosque para después 
recibir un misterioso reloj. Así es como 
conoce a un fantasma que se hace llamar 
Whisper. Este le comenta al chico que el 
reloj que lleva en su muñeca le ayudará a ver 
todo tipo de criaturas sobrenaturales, tanto 
buenas como malas. 

Títol original: Yôkai Watch: Tanjô no himitsuda nyan   ı   Direcció: Shinji Ushiro, Shigeharu 
Takahashi  ı Any: 2014  ı  Nacionalitat: Japó  ı  Duració: 97 min.

YO-KAI WATCH: 
LA PELÍCULA

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11 
DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Adaptació del conte de Roald Dahl sobre una 
xiqueta que s’alia amb la reina d’Anglaterra 
i amb un gegant bonàs per a impedir una 
invasió de malvats gegants que es preparen 
per a menjar-se tots els xiquets del país. 

Adaptación del cuento de Roald Dahl 
sobre una niña que se alía con la Reina de 
Inglaterra y con un gigante bonachón para 
impedir una invasión de malvados gigantes 
que se preparan para comerse a todos los 
niños del país. 

Títol original: The BFG  ı   Direcció: Steven Spielberg  ı Any: 2016  ı  Nacionalitat: Estats Units  
ı  Duració: 117 min.

MI AMIGO 
EL GIGANTE

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18 
DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Richard ha sigut adoptat i criat per una 
família de cigonyes i està convençut que és 
una d’elles. Però sorgeixen problemes quan 
les cigonyes, aus migratòries, parteixen 
cap a África a passar l’hivern. Richard vol 
partir també i comença a fer autoestop per 
tot Europa, amb autobús, tren i vaixell, al 
costat d’un mussol excèntric i un periquito 
divertidíssim que canta disco, per a 
demostrar a la seua família de cigonyes que 
és una cigonya més.

Richard ha sido adoptado y criado por una 
familia de cigüeñas y está convencido de ser 
una de ellas. Pero surgen problemas cuando 
las cigüeñas, aves migratorias, parten 
hacia África para pasar el invierno. Richard 
quiere partir también y empieza a hacer 
autostop por toda Europa, en autobús, tren, 
y barco, junto con un búho excéntrico y un 
periquito divertidísimo que canta disco, para 
demostrar a su familia de cigüeñas que él 
también es una de ellas.

Títol original: Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper  ı   Direcció: Toby Genkel, Reza 
Memari  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Luxemburg  ı  Duració: 85 min.

RICHARD
LA CIGÜEÑA

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25 
DE MARÇ  
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



Els protagonistes habiten la misteriosa terra 
de Textopolis, on tots els emojis favorits de 
la gent cobren vida, mentres esperen ser 
seleccionats per l’usuari del telèfon. Tots 
els personatges tenen una sola expressió 
facial a excepció de Gen, un emoji que va 
nàixer sense filtre i s’ompli de múltiples 
expressions. 

Los protagonistas habitan la misteriosa 
tierra de Textopolis, donde todos los emojis 
favoritos de la gente cobran vida, mientras 
esperan ser seleccionados por el usuario del 
teléfono. Todos los personajes tienen una 
sola expresión facial a excepción de Gen, 
un emoji que nació sin filtro y se llena de 
múltiples expresiones. 

Títol original: The Emoji Movie  ı   Direcció: Anthony Leondis  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Estats 
Units  ı  Duració: 86 min.

EMOJI
LA PELÍCULA

DISSABTE 31 DE MARÇ 
I DIUMENGE 1 D’ABRIL   
17.30 h ı 20.00 h

T P

I N F A N T I L



CINEMA 
EN VALENCIÀ



Frida (Laia Artigas), una xiqueta de sis anys, 
afronta el primer estiu de la seua vida amb 
una nova família adoptiva després de la mort 
de sa mare. Lluny del seu entorn més pròxim, 
en ple camp, la xiqueta haurà d’adaptar-se a 
la nova vida.

Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, 
afronta el primer verano de su vida con su 
nueva familia adoptiva tras la muerte de 
su madre. Lejos de su entorno cercano, en 
pleno campo, la niña deberá adaptarse a su 
nueva vida.

Títol original: Estiu 1993 (Verano 1993)  ı   Direcció: Carla Simón  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: 
Espanya  ı  Duració: 97 min   ı   Intèrprets: Laia Artigas,  Bruna Cusí,  David Verdaguer,  Paula 
Robles,  Paula Blanco.

ESTIU 1993

DIJOUS 
1 DE FEBRER  
19.30 h ı 22.00 h

SALA B
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE

T P

COL·LABORA: 
UMH E N  V A L E N C I À



Abans d’anar-se’n a Berlín d’Erasmus, el futur 
semblava molt clar per a Júlia, una estudiant 
d’Arquitectura de 21 anys. Una vegada allí, 
completament sola per primera vegada, 
s’adona que no es coneix tan bé a si mateixa 
com pensava i que no té ni idea del que vol 
fer. Haurà d’assumir el repte de construir-se 
una nova vida en una ciutat enorme i plena 
de gent.

Antes de irse a Berlín de Erasmus, el futuro 
parecía muy claro para Júlia, una estudiante 
de arquitectura de 21 años. Una vez allí, 
completamente sola por primera vez, se da 
cuenta de que no se conoce tan bien a sí 
misma como pensaba y que no tiene ni idea 
de lo que quiere hacer. Tendrá que asumir el 
reto de construirse una nueva vida en una 
ciudad enorme y llena de gente.

Títol original: Júlia ist  ı   Direcció: Elena Martín  ı Any: 2017  ı  Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 
90 min   ı   Intèrprets: Elena Martín,  Oriol Puig,  Laura Weissmahr,  Jakob Daprile,  Remi 
Pradere.

JÚLIA IST

+ 1 2

COL·LABORA: 
UMH E N  V A L E N C I À

DIJOUS 
1 DE MARÇ  
19.30 h ı 22.00 h

SALA B
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ 
ENTRADA LLIURE



PROJECCIONS 
ESPECIALS



Després de la projecció del documental, 
se celebrarà una taula redona sobre “La 
Moguda en els 80”, amb motiu de l’exposició 
que s’inaugurarà l’endemà en la Sala 
d’Exposicions del MACE.

Participants: Beatriz Aranzabal (directora 
del documental), Miguel Trillo (fotògraf de 
l’exposició) i Paco Valverde (comissari de 
l’exposició).

Moderador: Eduard Aguilar d’Alicante Plaza.

Tras la proyección del documental, se 
celebrará una mesa redonda sobre “LA 
MOVIDA EN LOS ‘80”, con ocasión de la 
exposición que se inaugurará al día siguiente 
en la Sala de Exposiciones del MACE.

Participantes: Beatriz Aranzabal (directora 
del documental), Miguel Trillo (fotógrafo de 
la exposición) y Paco Valverde (comisario de 
la exposición).

Moderador: Eduard Aguilar de Alicante Plaza.

Títol original: De un tiempo libre a esta parte  ı   Direcció: Beatriz Aranzabal.

DE UN TIEMPO 
LIBRE A ESTA 
PARTE

DIJOUS 
25 DE GENER  
20.00 h

HORARI ESPECIAL
DOCUMENTAL I TAULA REDONA
ENTRADA LLIURE

+ 1 2

E S P E C I A L S



Un viatge de Londres a la Riviera francesa 
farà que Joanna i el seu marit Mark revisquen 
els romàntics començaments de la seua 
relació, els primers anys del seu matrimoni 
i les seues respectives infidelitats. 

SOCIS CINECLUB LUIS BUÑUEL: entrada amb 
la targeta semestral.
NO SOCIS: entrada amb invitació (limitada 
a l’aforament de la sala), que es podrà 
arreplegar en el cine abans de cada sessió.

Un viaje de Londres a la Riviera Francesa 
hará que Joanna y su marido Mark revivan 
los románticos comienzos de su relación, 
los primeros años de su matrimonio y sus 
respectivas infidelidades. 

SOCIOS CINECLUB LUIS BUÑUEL: Entrada con 
la tarjeta semestral.
NO SOCIOS: Entrada con invitación (limitada 
al aforo de la sala), que se podrá recoger en 
el Cine Odeón antes de cada sesión.

Títol original: Two For The Road  ı   Direcció: Stanley Donen  ı Any: 1967  ı  Nacionalitat: Estats 
Units  ı  Duració: 109 min   ı   Intèrprets: Audrey Hepburn, Albert Finney.

DOS EN LA
CARRETERA
(TWO FOR THE ROAD)

DIVENDRES 
23 DE FEBRER  
18.00 h ı 20.30 h

SESSIÓ ESPECIAL “50 ANIVERSARI”
V.O. SUBTITULADA
ENTRADA AMB INVITACIÓ

ORGANITZA: 
CINECLUB LUIS BUÑUEL

T P

E S P E C I A L S



> LES TAQUILLES OBRIRAN 

30 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ <

PREUS FILMOTECA
DE DIJOUS A DIUMENGE:  3 €
DIMECRES: 1,5 €   ı   Entrada gratuïta per a tercera edat* i estudiants**.
* Tercera Edat: haurà d’acreditar-se amb el Carnet de Pensionista o la Targeta Daurada de l’Ajuntament.
** Estudiants: hauran d’acreditar-se amb el carnet del corresponent centre educatiu.

FILMOTECA EN V.O.
Dijous a les 20.00 i a les 22.30 h: la pel·lícula de la filmoteca serà en V.O. subtitulada. 

SESSIÓ BABY
Dijous 17.30 h: vine al cine amb el teu bebé.

PREUS CINEMA INFANTIL
Preu general 3 €

VENDA D’ENTRADES INSTANT TICKET - 902 444 300   I   instanticket.es

> SUBVENCIONAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY <
WWW.ELX.ES



FILMO-
TECA

PROGRA-
MACIÓ 
INFANTIL

Del 3 al 7 de gener
BYE BYE GERMANY

Del 14 al 18 de febrer 
EL SENTIDO DE UN 
FINAL

Del 28 de març 
a l’1 d’abril 
LA LLAMADA

Del 7 a l’11 de febrer 
EL AMANTE DOBLE

Del 21 al25 de març 
EN REALIDAD, NUNCA 
ESTUVISTE AQUÍ

Del 31 de gener 
al 4 de febrer 
DETROIT

Del 14 al 18 de març 
HANDIA

Del 10 al 14 de gener 
JACQUES

Del 21 al 25 de febrer 
NUESTRA VIDA EN LA 
BORGOÑA

Del 17 al 21 de gener 
BLADE RUNNER 2049

Del 28 de febrer 
al 4 de març 
LA LIBRERÍA

Del 24 al 28 de gener 
AMOR A LA SICILIANA

Del 7 a l’11 de març 
LA GRAN ENFERMEDAD 
DEL AMOR

6 i 7 de gener 
ALVIN Y LAS ARDILLAS: 
FIESTA SOBRE RUEDAS



EN VA-
LENCIÀ

ESPE-
CIALS

27 i 28 de gener 
BATMAN: LA LEGO 
PEL·LÍCULA

1 de març 
JULIA IST

10 i 11 de març 
YO-KAI WATCH: LA 
PELÍCULA

20 i 21 de gener 
CARS 3

1 de febrer 
ESTIU 1993

3 i 4 de març 
OPERACIÓ CACAUET 2. 
MISSIÓ: SALVAR 
EL PARC

13 i 14 de gener 
GATOS, UN VIAJE DE 
VUELTA A CASA

24 i 25 de febrer 
LA ISLA DE LOS 
MONSTRUOS

3 i 4 de febrer 
DEEP

17 i 18 de març  
MI AMIGO EL GIGANTE

10 i 11 de febrer
EL PEQUEÑO VAMPIRO

23 de febrer
DOS EN LA CARRETERA
(TWO FOR THE ROAD)

24 i 25 de març 
RICHARD LA CIGÜEÑA

17 i 18 de febrer 
AMARILLITO

25 de gener
DE UN TIEMPO LIBRE A
ESTA PARTE

31 de març i 1 d’abril 
EMOJI LA PELÍCULA



COL·LABORA:
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