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Jojo “Rabbit” Betzler es un solitario niño alemán perte-
neciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mun-
do puesto patas arriba cuando descubre que su joven 
madre Rosie esconde en su ático a una niña judía. 
Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, el 
mismísimo Adolf Hitler, Jojo deberá afrontar su ciego 
nacionalismo con las contradicciones de una guerra 
absurda

Jojo “Rabbit” Betzler és un xiquet solitari alemany 
que pertany a les Joventuts Hitlerianes i que veu el 
seu món posat cap per avall quan descobreix que la 
seua jove mare Rosie amaga en l’àtic una xiqueta 
jueva. Amb l’única ajuda del seu millor amic imagi-
nari, el mateix Adolf Hitler, Jojo haurà d’afrontar el 
seu cec nacionalisme amb les contradiccions d’una 
guerra absurda.

Títol original: Jojo Rabbit  ı  Direcció: Taika Waititi  ı  Any: 2019  ı  Nacionalitat: Nova Zelanda  ı  Duració: 
108 min  ı  Intèrprets: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam 
Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen..

JOJO 
RABBIT

DEL DIMECRES 3 
AL DIUMENGE 7 DE MARÇ    
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.



5Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

T P

Francia, finales del siglo XIX. Joseph Ferdinand 
Cheval es un cartero que viaja todos los días por las 
aldeas de la región de Drôme. Un día conoce a la 
mujer de su vida, Philomena y de su unión nace Ali-
ce, a quién amará más que a nadie. Por ella, Cheval 
se propone un objetivo: construirle con sus propias 
manos un increíble palacio. Pese a las dificultades, 
Cheval no se rendirá y dedicará 33 años a construir 
una obra extraordinaria que llamó la atención de 
artistas como André Breton o Pablo Picasso, y que 
aún hoy es famosa en Francia.

França, finals del segle XIX. Joseph Ferdinand Che-
val és un carter que viatja tots els dies pels llogarets 
de la regió de Drôme. Un dia coneix la dona de la 
seua vida, Philomena, i de la seua unió naix Alice, 
a qui estimarà més que a ningú. Per ella, Cheval 
es proposa un objectiu: construir-li amb les seues 
pròpies mans un increïble palau. Malgrat les dificul-
tats, Cheval no es rendirà i dedicarà 33 anys a cons-
truir una obra extraordinària que va cridar l’atenció 
d’artistes com ara André Breton o Pablo Picasso, i 
que encara hui és famosa a França.

Títol original: L’incroyable histoire du facteur Cheval  ı  Direcció: Nils Tavernier  ı  Any: 2018  ı  Nacionalitat: 
França  ı  Duració: 105 min  ı  Intèrprets: Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Florence Thomassin, Bernard 
Le Coq, Natacha Lindinger, Zelie Rixhon...

EL PALACIO
IDEAL

DEL DIMECRES 10 
AL DIUMENGE 14 DE MARÇ    
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B
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Julio y Ana hace más de quince años que están jun-
tos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, 
y que ha hecho del combate diario la esencia de su 
relación. Esta noche Ana ha invitado a casa a sus 
vecinos del piso de arriba, Salva y Laura, una pareja 
más joven que ellos, amable y simpática, pero cu-
yos ruidos se han convertido en una molestia para 
Julio y Ana...¿o quizás en un estímulo? Los vecinos 
de arriba les harán una inusual y sorprendente pro-
puesta que convertirá la velada en una experiencia 
excesiva y catártica para los cuatro.

Julio i Ana fa més de quinze anys que estan junts. 
Formen una parella que ja ni es mira ni es toca, i 
que ha fet del combat diari l’essència de la seua re-
lació. Aquesta nit, Ana ha convidat a casa els seus 
veïns del pis de dalt, Salva i Laura, una parella més 
jove que ells, amable i simpàtica; però els sorolls 
que fan s’han convertit en una molèstia per a Julio 
i Ana...o potser en un estímul? Els veïns els faran 
una inusual i sorprenent proposta que convertirà la 
vetlada en una experiència excessiva i catàrtica per 
als quatre.

Títol original: Sentimental  ı  Direcció: Cesc Gray  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 82 
min  ı  Intèrprets: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan...

SENTIMENTAL

DEL DIMECRES 17 
AL DIUMENGE 21 DE MARÇ    
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

F I L M O T E C A

+ 1 6

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.



7Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

T P

Guapa, inteligente y rica, la joven Emma Wood-
house es una reina sin rival en su pequeño pueblo. 
Nueva adaptación de la novela de Jane Austen pu-
blicada en 1815 sobre la vida de la joven Emma. 
El guion corre a cargo de la novelista ganadora del 
Premio Booker Eleanor Catton, que en el año 2013 
se convirtió en la más joven en recibir el prestigioso 
galardón.

Bonica, intel·ligent i rica, la jove Emma Woodhou-
se és una reina sense rival en el seu xicotet poble. 
Nova adaptació de la novel·la de Jane Austen, pu-
blicada el 1815, sobre la vida de la jove Emma. El 
guió és a càrrec de la novel·lista guanyadora del 
Premi Booker Eleanor Catton, que l’any 2013 es va 
convertir en la més jove a rebre aquest prestigiós 
guardó.

Títol original: Emma  ı  Direcció: Autumn de Wilde  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Regne Unit
Duració: 124 min  ı  Intèrprets: Anya Taylor-Joy, Angus Imrie, Letty Thomas, Gemma Whelan, Bill Nighy, 
Aidan White, Rupert Graves, Edward Davis, Johnny Flynn...

EMMA

DEL DIMECRES 24 
AL DIUMENGE 28 DE MARÇ      
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B
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Vali y Mina son dos hermanas completamente 
opuestas, distanciadas por los avatares de la vida. 
Una es cantante, soñadora y emotiva. La otra es 
un terapeuta, distante y racional. Su padre termina 
encontrando la oportunidad perfecta para reunirlas 
durante un fin de semana e intentar reconciliarlas: 
Vali tiene una audición en París y es Mina quien ten-
drá que llevarla allí, a pesar de su rechazo por la 
pasión de su hermana.

Vali i Mina són dues germanes completament opo-
sades, distanciades pels avatars de la vida. Una és 
cantant, somiadora i emotiva. L’altra és un terapeu-
ta, distant i racional. Son pare acaba trobant l’opor-
tunitat perfecta per a reunir-les durant un cap de 
setmana i intentar reconciliar-les: Vali té una audició 
a París i és Mina qui la hi haurà de portar, malgrat el 
seu rebuig per la passió de la seua germana.

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 

Títol original: J’irai où tu iras ı  Direcció: Géraldine Nakache  ı  Any: 2019  ı  Nacionalitat: França  ı  Duració: 
91 min  Intèrprets: Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit, Pascale Arbillot, Célia Pilastre, Romain 
Francisco, Johanne Toledano, Vincent Darmuzey

IRÉ DONDE TÚ 
VAYAS

DEL DIMECRES 31 DE MARÇ 
AL DIUMENGE 4 D’ABRIL    
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

F I L M O T E C A

T P



9Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

T P

Cuenta la historia de María, una bailarina joven, 
sensual y con ansias de libertad a principios de los 
años 70, una época que en España estuvo marcada 
por la rigidez y la censura, especialmente en tele-
visión. Con ella descubriremos cómo hasta el más 
difícil de los sueños puede convertirse en realidad. 
Y todo ello contado a través de los grandes éxitos 
de Raffaella Carrà.

Conta la història de María, una ballarina jove, sen-
sual i amb ànsies de llibertat a principis dels anys 
70, una època que a Espanya va estar marcada per 
la rigidesa i la censura, especialment en televisió. 
Amb ella descobrirem com fins al més difícil dels 
somnis pot convertir-se en realitat. I tot això contat a 
través dels grans èxits de Raffaella Carrà.

Títol original: Explota Explota  ı  Direcció: Nacho Álvarez  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 116 min  ı  Intèrprets: Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Pedro 
Casablanc, Fernando Tejero, Natalia Millán, Giuseppe Maggio...

EXPLOTA
EXPLOTA

DEL DIMECRES 7 
AL DIUMENGE 11 D’ABRIL      
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B



10 Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.F I L M O T E C A

Pionera. Rebelde. Genio. Radioactive es la 
historia real e increíble de Marie Sklodowska-Curie 
y su tra-bajo ganador del Premio Nobel que 
cambió el mun-do para siempre. A medida que 
descubre elementos radiactivos previamente 
desconocidos, pronto se vuelve terriblemente 
evidente que su investigación podría conducir a 
aplicaciones en medicina que per-mitirían salvar 
miles de vidas, pero también a usos en la guerra 
que podrían destruir millones de ellas.

Pionera. Rebel. Geni. Radioactive és la història real 
i increïble de Marie Sklodowska-Curie i el seu treball 
guanyador del Premi Nobel que va canviar el món 
per sempre. A mesura que descobreix elements ra-
dioactius abans desconeguts, prompte es torna terri-
blement evident que la seua investigació podria con-
duir a aplicacions en medicina que permetrien salvar 
milers de vides, però també a usos en la guerra que 
podrien destruir-ne milions.

Títol original: Radioactive ı  Direcció: Marjane Satrapi  ı  Any: 2019  ı  Nacionalitat: Regne Unit
Duració: 109 min  ı  Intèrprets: Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon 
Russell Beale...

MADAME CURIE

DEL DIMECRES 14 
AL DIUMENGE 18 D’ABRIL 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

+ 7



11Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

En un intento desesperado por alcanzar Europa, 
un niño de seis años y su hermana mayor esperan 
para colarse en las bodegas de un avión. No dema-
siado lejos, un activista medioambiental contempla 
la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmi-
llos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, 
sino que también tendrá que reencontrarse con los 
problemas de su hija recién llegada de España. Mi-
les de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de 
guardias civiles se prepara para enfrentarse a un 
gran número de subsaharianos que ha iniciado el 
asalto a la valla. 

En un intent per arribar a Europa, un xiquet de sis 
anys i la seua germana major esperen per a co-
lar-se en els cellers d’un avió. No massa lluny, un 
activista mediambiental contempla la terrible imatge 
d’un elefant, mort i sense ullals. No sols ha de lluitar 
contra la caça furtiva, sinó que també haurà de re-
trobar-se amb els problemes de la seua filla nouvin-
guda d’Espanya. Milers de quilòmetres al nord, un 
grup de guàrdies civils es prepara per a enfrontar-se 
a un gran nombre de subsaharians que ha iniciat 
l’assalt a la tanca. 

Títol original: Adú ı  Direcció: Salvador Calvo  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Espanya
Duració: 119 min  ı  Intèrprets: Luis Tosar, Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Miquel Fernández, Zayiddiya 
Dissou, Moustapha Oumarou...

ADÚ

DEL DIMECRES 21 
AL DIUMENGE 25 D’ABRIL 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

+ 1 6



12 Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.F I L M O T E C A

+ 1 6

Sandra es una joven madre soltera que un día deci-
de abandonar a su abusivo ex marido y luchar con-
tra el corrupto sistema inmobiliario. Su idea consiste 
en construir su propia casa, un hogar cálido, seguro 
y feliz donde crezcan sus dos hijas pequeñas. Para 
ello contará con una serie de amigos dispuestos 
a apoyarla y ayudarla. En el proceso, además, no 
sólo reconstruye su vida, sino que también se des-
cubre a ella misma.

Sandra és una jove mare soltera que un dia deci-
deix abandonar el seu abusiu ex marit i lluitar con-
tra el corrupte sistema immobiliari. La seua idea 
consisteix a construir la seua pròpia casa, una llar 
càlida, segura i feliç on cresquen les seues dues 
filles xicotetes. Per a això comptarà amb una sèrie 
d’amics disposats a secundar-la i ajudar-la. En el 
procés, a més, no sols reconstrueix la seua vida, 
sinó que també es descobreix a ella mateixa.

Títol original: Herself  ı  Direcció: Phyllida Lloyd  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Irlanda  
Duració: 97 min ı  Intèrprets: Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Cathy Belton, Ericka Roe, Rebecca 
O’Mara, Sean Duggan...

VOLVER A 
EMPEZAR

DEL DIMECRES 28 D’ABRIL 
AL DIUMENGE 2 DE MAIG    
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B
-
1 DE MAIG FESTIU



13Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

Cuarenta años a lo largo de la vida de cuatro ami-
gos, desde los años ochenta hasta la actualidad, 
que corren paralelos a las transformaciones en Ita-
lia y el mundo durante ese tiempo.

Quaranta anys al llarg de la vida de quatre amics, 
des dels anys huitanta fins a l’actualitat, que corren 
paral·lels a les transformacions a Itàlia i el món du-
rant aquest temps.

Títol original: Gli anni più belli ı  Direcció: Gabriele Muccino  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Itàlia
Duració: 129 min  ı  Intèrprets: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio 
Santamaria, Francesco Centorame...

NUESTROS 
MEJORES AÑOS

DEL DIMECRES 5 
AL DIUMENGE 9 DE MAIG 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

+ 1 2



14 Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.F I L M O T E C A

+ 7

Anthony, un hombre de 80 años mordaz, algo travie-
so y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza 
todos y cada uno de las cuidadoras que su hija 
Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. 
Está desesperada porque ya no puede visitarle a 
diario y siente que la mente de su padre empieza a 
fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. 
Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medi-
da que la mente de éste se deteriora, pero también 
se aferra al derecho a vivir su propia vida.

Anthony, un home de 80 anys mordaç, un poc rebel 
i que tossudament ha decidit viure sol, rebutja totes 
i cadascuna de les cuidadores que la seua filla Anne 
intenta contractar perquè l’ajuden a casa. Està des-
esperada perquè ja no pot visitar-lo diàriament i 
sent que la ment de son pare comença a fallar i es 
desconnecta cada vegada més de la realitat. Anne 
pateix la gradual pèrdua del pare a mesura que la 
ment d’aquest es deteriora, però també s’aferra al 
dret a viure la seua pròpia vida.

Títol original: The Father  ı  Direcció: Florian Zeller  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Regne Unit  
Duració: 91 min ı  Intèrprets: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia 
Williams...

EL PADRE

DEL DIMECRES 12 
AL DIUMENGE 16 DE MAIG 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B



15Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. F I L M O T E C A

Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y 
metódico, obsesionado por los fenómenos meteo-
rológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada 
en el banco de Manchester en el que ha trabajado 
toda su vida decide visitar a su hermano, Daniel, 
que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad des-
cubre que su hermano ha desaparecido y que éste 
era propietario de un club de burlesque.

Peter Riordan és un home solitari, maniàtic i me-
tòdic, obsessionat pels fenòmens meteorològics. 
Quan li donen la jubilació anticipada en el banc de 
Manchester on ha treballat tota la vida, decideix vi-
sitar el seu germà, Daniel, que viu a Benidorm. En 
arribar a la ciutat descobreix que el seu germà ha 
desaparegut i que aquest era propietari d’un club 
de burlesque.

Títol original: Nieva en Benidorm ı  Direcció: Isabel Coixet  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Espanya
Duració: 117 min  ı  Intèrprets: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Pedro Casablanc, Ana Torrent, Carmen 
Machi...

NIEVA EN 
BENIDORM

DEL DIMECRES 19 
AL DIUMENGE 23 DE MAIG 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B

+ 1 2



16 Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.F I L M O T E C A

+ 7

Cuidar del hogar y plegarse a los deberes conyuga-
les sin rechistar: es lo que enseña con fervor Pau-
lette Van Der Breck en su escuela para muchachas. 
Sus certezas se tambalearán en el momento en que 
se encuentre viuda y arruinada. ¿Es el regreso de 
su primer amor o el viento de libertad del Mayo del 
68? ¿Y si la buena esposa se convirtiese en una 
mujer libre?

Tindre cura de la llar i plegar-se als deures conjugals 
sense piular: és el que ensenya amb fervor Paulette 
Van Der Breck a la seua escola per a xiques. Les 
seues certeses trontollaran en el moment en què es 
trobe vídua i arruïnada. És el retorn del seu primer 
amor o el vent de llibertat del Maig del 68? I si la 
bona esposa es convertira en una dona lliure?

Títol original: La bonne épouse  ı  Direcció: Martin Provost  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: França  
Duració: 109 min ı  Intèrprets: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard Baer, François 
Berléand...

MANUAL DE 
LA BUENA 
ESPOSA

DEL DIMECRES 26 
AL DIUMENGE 30 DE MAIG 
17.00 h ı 19.30 h
Sales A i B
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D E  M A R Ç  A  M A I G  2 0 2 1

P R O J E C C I Ó  E S P E C I A L
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El Sheriff Michael Ballester lleva más de 30 años 
de servicio trabajando en colaboración con las di-
ferentes policías en el mundo y decide viajar desde 
Los Ángeles (EEUU) a España, concretamente a 
la localidad de Torretatxell, junto con un equipo de 
reporteros del conocido reality “Rural Cops” con el 
objetivo de realizar un reportaje en profundidad de 
cómo es el día a día de este retén de Policía Local, 
llevándose el reportaje del año.

El xèrif Michael Ballester fa més de 30 anys 
que està treballant en col·laboració amb les 
diferents policies en el món i decideix viatjar des 
de Los An-geles (EUA) a Espanya, concretament 
a la localitat de Torretatxell, juntament amb un 
equip de repor-ters del conegut reality “Rural 
Cops” amb l’objectiu de realitzar un reportatge en 
profunditat de com és el dia a dia d’aquest reforç 
de Policia Local, fet que el porta a aconseguir el 
reportatge de l’any.

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.

Títol original: Rural Cops ı  Direcció: Paco Soto  ı  Any: 2018  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 108 min  ı  Intèrprets: Pablo Pinedo, Javier Bódalo, Manuel Serrato, Ramón langa, Arly Jones, 
Lola Moltó, Antonio Meléndez Peso, Fele Pastor, Laura Jabalón…

RURAL
COPS

DIJOUS 29 D’ABRIL 
17.00 h ı 19.30 h
Sala B
-
ENTRADA GRATUÏTA

E S P E C I A L

T P
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D E  M A R Ç  A  M A I G  2 0 2 1

C I N E  E N  V A L E N C I À



22 Consulteu les normes de prevenció COVID19 en 
les últimes pàgines d’aquest programa.E N  V A L E N C I À

+ 1 8

En la Barcelona de principio del siglo XX conviven 
dos ciudades: una burguesa y modernista; otra, sór-
dida y sucia. La desaparición de la pequeña Teresa 
Gutart, hija de una rica familia, conmociona al país y 
la policía pronto da con una sospechosa: Enriqueta 
Martí, conocida como “La Vampira del Raval”.

A la Barcelona de principis de segle XX conviuen 
dues ciutats: un burgesa i modernista; l’altra, sòrdi-
da i bruta. La desaparició de la petita Teresa Guitart, 
filla d’una rica família, commociona el país i la poli-
cia aviat dona amb una sospitosa: Enriqueta Martí, 
coneguda com “La Vampira del Raval”. 

Direcció: Lluís Danés ı Guió: Luis A. Martínez, Maria Jaén  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Espanya ı  
Duració: 106 min  ı  Intèrprets: Roger Casamajor, Nora Navas, Bruna Cusí, Francesc Orella, Sergi López, 
Mario Gas, Nuria Prims, Pablo Derqui, Anna Alarcón, Alejandra Howard, Albert Pla…

LA VAMPIRA DE 
BARCELONA

DIJOUS 13 DE MAIG      
17.00 h ı 19.30 h
Sala B
-
ENTRADA GRATUÏTA
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A finales del siglo XVI, Christopher Marlowe, el dra-
maturgo más fomoso de Inglaterra, es amenazado 
de muerte. Solo Shakespeare puede salvarle la 
vida, pero querrá algo a cambio.

A la fi de segle XVI, Christopher Marlowe, el drama-
turg més famós d’Anglaterra, és amenaçat de mort. 
Només Shakespeare pot salvar-li la vida, però vol-
drà alguna cosa a canvi.

Direcció: Vicent Monsonís ı Guió: Chema Cardeña, Vicent Monsonís  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: 
Espanya ı  Duració: 131 min  ı  Intèrprets: Raúl Navarro, Ricardo Saiz, Rosa López, Enric Juezas, Saoro 
Ferre, Jordi Ballester, Iris Lezcano, Manuel Puchades, Juanma Mallen…

UN CERCLE EN 
L’ AIGUA

DIJOUS 15 D’ABRIL    
17.00 h ı 19.30 h
19.30 h presentació del director
Sala B
-
ENTRADA GRATUÏTA

+ 1 2

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. E N  V A L E N C I À



FILMOTECA

DEL 5 AL 9 DE MAIG
NUESTROS MEJORES AÑOS

13 DE MAIG
LA VAMPIRA DE BARCELONA

PROGRAMACIÓ

DEL 17 AL 21 DE MARÇ
SENTIMENTAL

DEL 26 AL 30 DE MAIG
MANUAL DE LA BUENA...

DEL 7 A L’11 D’ABRIL
EXPLOTA EXPLOTA

29 D’ABRIL
RURAL COPS

DEL 3 AL 7 DE MARÇ
JOJO RABBIT

DEL 12 AL 16 DE MAIG
EL PADRE

DEL 24 AL 28 DE MARÇ 
EMMA

DEL 14 AL 18 D’ABRIL
MADAME CURIE

DEL 21 AL 25 D’ABRIL
ADÚ

DEL 28 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
VOLVER A EMPEZAR

15 D’ABRIL
UN CERCLE EN L’AIGUA

PROJECCIÓ ESPECIAL

CINE EN VALENCIÀ

DEL 10 AL 14 DE MARÇ
EL PALACIO IDEAL

DEL 19 AL 23 DE MAIG
NIEVA EN BENIDORM

DEL 31 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL
IRÉ DONDE TÚ VAYAS
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INFO&VENDA D’ENTRADES

PREUS FILMOTECA

ENTRADA GENERAL - 3 €

DIMECRES DIA DE L’ESPECTADOR - 1,50 €

DIMECRES 17.00 h - Entrada gratuïta amb la Targeta Daurada de l’Ajuntament.

DIJOUS 17.00 h - Entrada gratuïta per a estudiants de Secundària, Batxiller i universitats d’Elx 
menors de 30 anys* 

* Els estudiants hauran d’acreditar-se amb el carnet del corresponent centre educatiu.

FILMOTECA EN VO - Dijous a les 19.30 h: la pel·lícula de la filmoteca serà en VOS. 

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

LES TAQUILLES OBRIRAN 45 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ.

SUBVENCIONAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY  ı  WWW.ELX.ES
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MESURES / MEDIDAS COVID19

USO DE MASCARILLA
EN TODO MOMENTO.

ÚS DE MASQUERETA EN 
TOT MOMENT.

TOMA DE TEMPERATU-
RA AL ACCESO.

PRESA DE TEMPERATU-
RA A L’ACCÉS.

SEGUIR SEÑALIZACIÓN 
DE MOVIMIENTOS.

SEGUIU SENYALITZACIÓ 
DE MOVIMENTS.

DESALOJO ORDENADO 
DE LA SALA.

DESALLOTJAMENT 
ORDENAT DE LA SALA.

UNIDAD COVIVENCIAL 
JUNTA.

UNITAT CONVIVENCIAL 
JUNTA.

NO ENTRAR COMIDA 
NI BEBIDA.

NO ENTREU MENJAR 
NI BEGUDA.

NO HABRÁ PROGRAMA 
DE MANO.

NO HI HAURÀ 
PROGRAMES DE MÀ .

NO SE PODRÁ ENTRAR 
FUERA DE HORA.

NO ES PODRÀ ENTRAR 
FORA D’HORA.

GUARDAR DISTANCIA
1,50 M.

GUARDEU DISTÀNCIA
1,50 M.

AFORO LIMITADO DE 
LA SALA.

AFORAMENT REDUÏT 
DE LA SALA.

PAGO CON TARJETA 
RECOMENDADO.

PAGAMENT AMB TAR-
GETA RECOMANAT.

LAVADO OBLIGADO DE 
MANOS CON GEL.

LLAVADA OBLIGATÒRIA 
DE MANS AMB GEL.

ALFOMBRA CON
DESINFECTANTE.

ESTORETA AMB
DESINFECTANT.

Per a garantir la seguretat dels nostres espectadors 

i empleats, posem en pràctica una sèrie de mesures 

dirigides a evitar contagis.

Para garantizar la seguridad de nuestros 

espectadores y empleados, ponemos en práctica 

una serie de medidas dirigidas a evitar contagios.
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