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Marga, enmig d’una crisi amb el seu marit, decideix 
passar uns dies en una antiga casa del seu poble. 
Allí, comença a percebre estranys fenòmens que 
l’aterreixen: un ens invisible sembla saber molt d’ella, 
per exemple, que ha començat una relació amb un 
antic company de la universitat. Marga es queda em-
barassada del seu amant i el dia que pensa avortar 
en secret, l’ens no la deixa eixir de la casa. A punt de 
tornar-se boja, Marga descobreix un portal que la porta 
a una altra realitat. Allí, el seu altre Jo tracta d’avisar-la 
que una cosa terrible està a punt de succeir en la seua 
vida si no pren una decisió...

Marga, en medio de una crisis con su marido, de-
cide pasar unos días en una antigua casa de su 
pueblo. Allí, empieza a percibir extraños fenómenos 
que la aterran: un ente invisible parece saber mu-
cho de ella, por ejemplo, que ha empezado una re-
lación con un antiguo compañero de la universidad. 
Marga se queda embarazada de su amante y el día 
que va a abortar en secreto, el ente no la deja salir 
de la casa. Al borde de la locura, Marga descubre 
un portal que la lleva a otra realidad. Allí, su otro Yo 
trata de avisarla de que algo terrible está a punto de 
suceder en su vida si no toma una decisión...

Títol original: Visitante  ı  Direcció: Alberto Evangelio  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 100 minuts  ı  Intèrprets: Iria del Río, Miguel Fernández, Sandra Cervera…  

VISITANTE

DIVENDRES 8 DE JULIOL   
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

+ 1 2

Ò P E R E S  P R I M E S

F I C I E



5

+ 1 2

Any 1985. Óliver, un xiquet amb una imaginació 
desbordant, es trasllada amb la seua família al racó 
més al sud d’Europa, just quan està a punt de pas-
sar el Cometa Halley.
Aquests esdeveniments marcaran un abans i un 
després en la vida emocional d’Óliver, que buscarà 
en les estreles la solució als seus problemes en el 
nou col·legi, en el barri i a casa. A sobre, el seu avi, 
sobrenomenat “el majara” (guillat) s’anima a aju-
dar-lo a interpretar el missatge del cometa i fer un 
pas al capdavant en el seu nou Univers.

Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación des-
bordante, se muda con su familia al rincón más al 
sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar 
el Cometa Halley.
Estos acontecimientos marcarán un antes y un des-
pués en la vida emocional de Óliver, que buscará 
en las estrellas la solución a sus problemas en el 
nuevo colegio, en el barrio y en casa. Para colmo, 
su abuelo, apodado “el majara” se anima ayudarle 
a interpretar el mensaje del cometa y dar un paso al 
frente en su nuevo Universo.

Títol original: El Universo de Óliver  ı  Direcció: Alexis Morante  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 113 minuts  ı  Intèrprets: Salva Reina, María León, Pedro Casablanc, Rubén Fulgencio…  

EL UNIVERSO 
DE ÓLIVER

DISSABTE 9 DE JULIOL  
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

F I C I E

Ò P E R E S  P R I M E S
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Alcastrer, Lleida. Un lloc en el secà, quatre cases 
i a penes un centenar d’ànimes. Joan és un vell 
esquerp, amb l’aspresa del camp. Son fill Pep ha 
tornat al poble en morir sa mare, després d’intentar 
buscar-se la vida a Barcelona i haver-se-la compli-
cada en assumptes de drogues.
Després d’un incident amb el cadenat del seu co-
bert, Joan decideix sumar-se a la patrulla que ronda 
les terres per a evitar robatoris. Durant una ronda, 
Joan i Pep encontren un lladre…

Alcastrer, Lleida. Un lugar en el secano, cuatro ca-
sas y apenas un centenar de almas. Joan es un vie-
jo huraño, con la aspereza del campo. Su hijo Pepe 
ha vuelto al pueblo al morir su madre, después de 
intentar buscarse la vida en Barcelona y habérsela 
complicado en asuntos de drogas.
Tras un incidente con el candado de su cobertizo, 
Joan decide sumarse a la patrulla que ronda las tie-
rras para evitar robos. Durante una ronda, Joan y 
Pepe dan con un ladrón…

Títol original: Tros (tierras)  ı  Direcció: Pau Calpe Rufat  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 83 minuts  ı  Intèrprets: Roger Casamajor, Pep Cruz, Anna Torguet, Eduard Muntada, Annabel 
Castán…  

TROS

DIUMENGE 10 DE JULIOL   
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure
VOSE

+ 1 2

Ò P E R E S  P R I M E S

F I C I E
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Després d’una atípica jornada laboral com a mosso 
de magatzem, Darío Manzano, un jove de trenta 
anys en crisi i sense rumb, es veu immers en una 
trama que farà canviar radicalment la seua vida i la 
de la seua família.

Tras una atípica jornada laboral como mozo de al-
macén, Darío Manzano, un treintañero en crisis y 
sin rumbo, se ve inmerso en una trama que hará 
cambiar radicalmente su vida y la de su familia.

Títol original: A diente de perro  ı  Direcció: José Luis Estañ  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 75 minuts  ı  Intèrprets: Miguel Ángel Puro, Allende García, Pablo Tercero, Mar Balaguer, Resu 
Morales, Sergio López… 

A DIENTE DE 
PERRO

DILLUNS 11 DE JULIOL      
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

Ò P E R E S  P R I M E S

F I C I E
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La Jana és una fotògrafa que decideix abandonar la 
seua feina i la seua ciutat després de la tràgica mort 
del seu company. Abans de marxar, ha de fer un 
últim reportatge on coneixerà l’Arlet i l’Estel, dues 
pintores que impulsaran la seua vida cap a un destí 
molt diferent del que mai hauria imaginat. 

Jana es una fotógrafa que decide abandonar su tra-
bajo y su ciudad tras la trágica muerte de su compa-
ñero. Antes de irse debe hacer un último reportaje 
donde conocerá a Arlet y Estel, dos pintoras que 
impulsarán su vida hacia un destino muy diferente 
al que nunca habría imaginado.

Títol original: L’últim salt  ı  Direcció: Nando Caballero  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Espanya   
Duració: 88 minuts  ı  Intèrprets: Anna Marín, Anna Capacés, Frank Capdet, Alba Rubio, Antonio Juárez, Lola 
Rascón, Yolanda Molina, Mercè Puy.  

L’ÚLTIM SALT

DIMARTS 12 DE JULIOL  
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure
VOSE

+ 1 2

Ò P E R E S  P R I M E S

F I C I E
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Una furgoneta compartida en la qual viatgen un 
home i tres dones atropella una turista asiàtica que 
camina en la foscor d’una carretera secundària. 
Després de pujar-la al vehicle per a portar-la a l’hos-
pital més pròxim, comencen a observar que té un 
comportament estrany. Des d’aquest moment, els 
ocupants de la vella furgoneta no tarden a compren-
dre que és hora de salvar-se o morir i que tenen una 
regla clara: “No segues al seu costat”.

Una furgoneta compartida en la que viajan un hom-
bre y tres mujeres atropella a una turista asiática 
que camina en la oscuridad de una carretera secun-
daria. Tras subirla al vehículo para llevarla al hospi-
tal más cercano, comienzan a observar que tiene 
un comportamiento extraño. Desde ese momento, 
los ocupantes de la vieja furgoneta no tardan en 
comprender que es hora de salvarse o morir y que 
tienen una regla clara: “No te sientes a su lado”.

Títol original: La Pasajera  ı  Direcció: Raúl Cerezo y Fernando González Gómez  ı  Any: 2021 
Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 89 minuts  ı  Intèrprets: Ramiro Blas, Paula Gallego, Cristina Alcázar, 
Cecilia Suárez…  

LA PASAJERA

DIMECRES 13 DE JULIOL      
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

Ò P E R E S  P R I M E S

F I C I E
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Peio viu amagat al Brasil, alguna cosa el turmenta. 
La inesperada aparició de son fill adolescent, que 
no coneixia, el fa replantejar-se sa vida. Tot un repte 
per a ell, que ni sap ni vol exercir de pare.

Peio vive escondido en Brasil, algo le atormenta.  La 
inesperada aparición de su hijo adolescente al que 
no conocía, le hace replantearse su vida.  Todo un 
reto para él, que ni sabe ni quiere ejercer de padre.

Títol original: Magoado  ı  Direcció: Rubén Sainz  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Brasil i Espanya
Duració: 76 minuts  ı  Intèrprets: Diego Álvarez, Dorleta Urretabizkaia, Aram Rockenbach, Mario Souza, 
Valeria Berrotaran, Alex Tello, Marcos Chiaretti.

MAGOADO

DIJOUS 14 DE JULIOL  
20.30 h
Sala A 

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

+ 1 4

F I C I E
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Sofía, una jove ambiciosa que treballa en una mul-
tinacional de moda es queda embarassada sense 
haver-ho planejat. Sense família a Espanya i amb 
dubtes sobre el futur de la seua maternitat, Sofía 
pareix condemnada a tornar al seu país i abandonar 
la prometedora carrera professional per la qual tant 
ha lluitat. Tanmateix, la seua cap, una dona feta a si 
mateixa a la qual Sofía admira per damunt de tot, li 
fa una inusual proposició: donar-li el fill en adopció 
a ella i, a canvi, poder continuar amb la seua promo-
ció dins de l’empresa.

Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una mul-
tinacional de moda se queda embarazada sin ha-
berlo planeado. Sin familia en España y con dudas 
sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abo-
cada a volver a su país y abandonar la prometedora 
carrera profesional por la que tanto ha luchado. Sin 
embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la 
que Sofía admira por encima de todo le hace una 
inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella 
y a cambio poder continuar con su promoción den-
tro de la empresa. 

Títol original: La Jefa  ı  Direcció: Fran Torres  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Espanya   
Duració: 110 minuts  ı  Intèrprets: Aitana Sánchez-Gijón, Cumelén Sanz, Álex Pastrana, Pedro Casablanc… 

LA JEFA

DIVENDRES 15 DE JULIOL   
20.30 h
Sala A

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

+ 1 6

F I C I E
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Chicago. 1956. Leonard és un sastre anglés que 
confeccionava trages en la mundialment famosa 
Savile Row de Londres. Després d’una tragèdia 
personal acaba a Chicago, treballant en una xico-
teta sastreria en una zona difícil de la ciutat on fa 
roba elegant per a les úniques persones al seu vol-
tant que poden pagar-la: una família de gàngsters. 
Aquesta família de mafiosos intentarà aprofitar-se 
de la naturalesa gentil i complaent de Leonard, que 
juntament amb la seua assistenta es veurà implicat 
amb la màfia d’una manera cada vegada més greu.

Chicago. 1956. Leonard, es un sastre inglés que 
confeccionaba trajes en la mundialmente famosa 
Savile Row de Londres. Después de una tragedia 
personal termina en Chicago, trabajando en una 
pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad 
donde hace ropa elegante para las únicas personas 
a su alrededor que pueden pagarla: una familia de 
gángsters. Esta familia de mafiosos intentará apro-
vecharse de la naturaleza gentil y complaciente de 
Leonard, que junto a su asistenta se verá implicado 
con la mafia de una manera cada vez más grave.

Títol original: The Outfit  ı  Direcció: Graham Moore  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Estats Units  
Duració: 106 minuts  ı  Intèrprets: Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Johnny Flynn, Nikki Amuka-
Bird, Simon Russell Beale… 

EL SASTRE DE 
LA MAFIA

DEL DIMECRES 20  
AL DIUMENGE 24 DE JULIOL
17.30 h / 20.00 h / 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A
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Louis dirigeix una funerària. Solter empedrit, viu de-
dicat a la seua faena. Per una casualitat de la vida, 
un dia es creua amb Igor, un esperit agut en un cos 
minusvàlid a causa d’una paràlisi cerebral. Igor re-
parteix verdures ecològiques mentre passa el seu 
temps lliure llegint Sòcrates, Nietzsche i Spinoza. 
Junts emprendran un viatge en el cotxe fúnebre de 
Louis per a transportar el cos de la difunta Madelei-
ne al lloc on ha de ser enterrada. En aquest reco-
rregut esguitat d’encontres i troballes, Louis i Igor 
aniran conquistant la llibertat sobre la mirada dels 
altres i aniran aprenent a amar la vida.

Louis dirige una funeraria. Soltero empedernido, 
vive dedicado a su trabajo. Por una casualidad de 
la vida, un día se cruza con Igor, un espíritu agudo 
en un cuerpo minusválido a causa de una parálisis 
cerebral. Igor reparte verduras ecológicas mientras 
pasa su tiempo libre leyendo a Sócrates, Nietzsche 
y Spinoza. Juntos emprenderán un viaje en el coche 
fúnebre de Louis para transportar el cuerpo de la di-
funta Madeleine al lugar donde debe ser enterrada. 
En este recorrido salpicado de encuentros, Louis e 
Igor irán conquistando la libertad sobre la mirada de 
los demás y aprendiendo a amar la vida.

Títol original: Presque  ı  Direcció: Bernard Campan  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: França   
Duració: 92 minuts  ı  Intèrprets: Bernard Campan, Maryline Canto, Laëtitia Eïdo, Alexandre Jollien, 
Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou...

MENTES 
MARAVILLOSAS

DEL DIMECRES 27  
AL DIUMENGE 31 DE JULIOL    
17.30 h / 20.00 h / 22.30 h
Sala A

+ 1 2

F I L M O T E C A
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A la recerca de transcendència i prestigi social, un 
empresari multimilionari decideix fer una pel·lícu-
la que deixe empremta. Per a això, contracta un 
equip estel·lar format per la celebèrrima cineasta 
Lola Cuevas i dos reconeguts actors, amb un talent 
enorme, però amb un ego encara més gran: l’actor 
de Hollywood, Félix Rivero i l’actor radical de teatre, 
Iván Torres. Ambdós són llegendes, però no exacta-
ment els millors amics. A través d’una sèrie de pro-
ves cada vegada més excèntriques establides per 
Lola, Félix i Iván han d’enfrontar-se no només entre 
ells, sinó també amb els seus propis llegats.

En busca de trascendencia y prestigio social, un 
empresario multimillonario decide hacer una pelícu-
la que deje huella. Para ello, contrata a un equipo 
estelar formado por la celebérrima cineasta Lola 
Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de un 
talento enorme, pero con un ego aún más grande: 
el actor de Hollywood Félix Rivero y el actor radical 
de teatro Iván Torres. Ambos son leyendas, pero no 
exactamente los mejores amigos. A través de una 
serie de pruebas cada vez más excéntricas esta-
blecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no 
solo entre sí, sino también con sus propios legados.

Títol original: Competencia Oficial  ı  Direcció: Gastón Duprat i Mariano Cohn  ı  Any: 2021   
Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 114 minuts  ı  Intèrprets: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar 
Martínez, Irene Escolar, José Luis Gómez, Manolo Solo, Nagore Aranburu 

COMPETENCIA 
OFICIAL

DEL DIMECRES 7  
AL DIUMENGE 11 DE SETEMBRE      
17.30 h / 20.00 h / 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A
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París, dècada de 1950, el cos d’una bella jove ves-
tida amb un elegant vestit de nit apareix en meitat 
d’una plaça. El cèlebre inspector Jules Maigret 
s’encarrega d’investigar el cas, però li resulta im-
possible identificar la víctima, perquè absolutament 
ningú sembla haver-la conegut ni recordar-la. En el 
transcurs de les seues indagacions, el camí de Mai-
gret es creua amb el de Betty, una jove delinqüent 
amb un paregut sorprenent amb la víctima. Tot això 
desperta en Maigret el record d’una altra desapari-
ció molt més antiga i íntima.

París, década de 1950, el cuerpo de una hermosa 
joven vestida con un elegante traje de noche apa-
rece en mitad de una plaza. El célebre inspector 
Jules Maigret se encarga de investigar el caso, pero 
le resulta imposible identificar a la víctima, porque 
absolutamente nadie parece haberla conocido ni 
recordarla. En el transcurso de sus indagaciones, 
el camino de Maigret se cruza con el de Betty, una 
joven delincuente con un parecido sorprendente 
con la víctima. Todo ello despierta en Maigret el re-
cuerdo de otra desaparición mucho más antigua e 
íntima.

Títol original: Maigret  ı  Direcció: Patrice Leconte  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: França   
Duració: 89 minuts  ı  Intèrprets: Gérard Depardieu, Aurore Clément, Mélanie Bernier, Anne Loiret, Clara 
Antoons, John Sehil, Norbert Ferrer 

MAIGRET

DEL DIMECRES 14  
AL DIUMENGE 18 DE SETEMBRE     
17.30 h / 20.00 h / 22.30 h
Sala A

+ 7

F I L M O T E C A
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Un vividor manipulador s’alia amb una psiquiatra 
tan embabucadora com ell per a estafar els rics de 
la societat novaiorquesa dels anys 40. Nova adap-
tació de la novel·la de William Lindsay Gresham, 
duta al cinema amb anterioritat per Edmund Goul-
ding en 1947.

Un buscavidas manipulador se alía con una psiquia-
tra tan embaucadora como él para timar a los ricos 
de la sociedad neoyorquina de los años 40. Nueva 
adaptación de la novela de William Lindsay Gres-
ham, llevado al cine con anterioridad por Edmund 
Goulding en 1947.

Títol original: Nightmare Alley  ı  Direcció: Guillermo del Toro  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  
Duració: 150 minuts  ı  Intèrprets: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem 
Dafoe, David Strathairn, Richard Jenkins 

EL CALLEJÓN 
DE LAS ALMAS 
PERDIDAS

DEL DIMECRES 21  
AL DIUMENGE 25 DE SETEMBRE  
Horari especial: 17.30 h i 20.30 h
Sala A

F I L M O T E C A
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Qui és Karim D.? El nou escriptor, jove i compromés 
de qui els mitjans mai tenen prou? O el seu àlies, Ar-
thur Rambo, autor de missatges alimentats per l’odi 
que s’escrigueren fa temps i que s’extragueren, un 
dia, dels llocs web de les xarxes socials?

¿Quién es Karim D.? ¿El nuevo escritor, joven y 
comprometido, del que los medios nunca tienen 
suficiente? ¿O su alias, Arthur Rambo, autor de 
mensajes alimentados por el odio que se escribie-
ron hace tiempo y que se extrajeron, un día, de los 
sitios web de las redes sociales?

Títol original: Arthur Rambo  ı  Direcció: Laurent Cantet  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: França   
Duració: 87 minuts  ı  Intèrprets: Rabah Nait Oufella, Antoine Reinartz, Aleksandra Yermak, Sofian 
Khammes, Anaël Snoek    

ARTHUR
RAMBO

DEL DIMECRES 28 DE SETEMBRE  
AL DIUMENGE 2 D’OCTUBRE      
17.30 h / 20.00 h / 22.30 h
Sala A

+ 1 2

F I L M O T E C A
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PROJECCIONS ESPECIALS
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Una dona hereta la casa dels seus avis. Dos artistes 
inclassificables i inesgotables que han deixat allí tot 
el seu passat. Una celebració entre el documental i 
la ficció a partir de la presència i l’absència d’Emma 
Cohen i Fernando Fernán Gómez.

Una mujer hereda la casa de sus abuelos. Dos artis-
tas inclasificables e inagotables que han dejado allí 
todo su pasado. Una celebración entre el documen-
tal y la ficción a partir de la presencia y la ausencia 
de Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez.

Títol original: Viaje a alguna parte  ı  Direcció: Helena de Llanos  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 108 minuts  ı  Intèrprets: Helena de Llanos, Tristán Ulloa, Ainara Mateos, Carmen Soler, Óscar 
Ladoire, José Sacristán, Tina Sáinz, Juan Diego, Nuria Gallardo. 

VIAJE A  
ALGUNA PARTE

DIJOUS 21 DE JULIOL
20.00 h
Sala B

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

T P

E S P E C I A L

FICIE - Projecció especial
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Sota els frescos de Santa Catalina en el Reial Mo-
nestir de Toro (Zamora), apareix la rúbrica de Tere-
sa Díez. Autora o possible promotora d’un dels es-
cassos murals del gòtic espanyol (segle XIV) firmats 
per una dona, dedicat a l’efígie de Santa Catalina 
d’Alexandria. El documental segueix el treball de 
l’artista il·licitana Susana Guerrero, mentre realitza 
una obra específica per a aquest monestir, i reflexio-
na sobre els imaginaris mitològics i culturals que la 
vinculen a aquestes dues dones enigmàtiques. 

Bajo los frescos de Santa Catalina en el Real Mo-
nasterio de Toro (Zamora), aparece la rúbrica de 
Teresa Díez. Autora o posible promotora de uno 
de los escasos murales del gótico español (siglo 
XIV) firmados por una mujer, dedicado a la efigie de 
Santa Catalina de Alejandría. El documental sigue 
el trabajo de la artista ilicitana Susana Guerrero, 
mientras realiza una obra específica para este Mo-
nasterio, y reflexiona sobre los imaginarios mitológi-
cos y culturales que la vinculan a estas dos mujeres 
enigmáticas. 

Títol original: Guerrero. La cabeza entre las manos  ı  Direcció: Mario-Paul Martínez  ı  Any: 2022 
Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 18 minuts

GUERRERO

DIJOUS 15 DE SETEMBRE
20.00 h
Sala B

Presentació i col·loqui
Entrada Lliure

+ 1 8

E S P E C I A L



PROGRAMACIÓ

FICIE - ÒPERES PRIMES

21 DE JULIOL
VIAJE A ALGUNA PARTE

10 DE JULIOL
TROS

DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE
COMPETENCIA OFICIAL

DEL 14 AL 18 DE SETEMBRE
MAIGRET

13 DE JULIOL
LA PASAJERA

DEL 21 AL 25 DE SETEMBRE 
EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS 

8 DE JULIOL
VISITANTE

DEL 20 AL 24 DE JULIOL
EL SASTRE DE LA MAFIA

15 DE SETEMBRE
GUERRERO 

11 DE JULIOL 
A DIENTE DE PERRO

14 DE JULIOL
MAGOADO

15 DE JULIOL
LA JEFA

FILMOTECA PROJECCIONS ESPECIALS
9 DE JULIOL
EL UNIVERSO DE ÓLIVER

DEL 27 AL 31 DE JULIOL
MENTES MARAVILLOSAS

12 DE JULIOL
L’ÚLTIM SALT

28 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE
ARTHUR RAMBO 
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INFO&VENDA D’ENTRADES

PREUS FILMOTECA

ENTRADA GENERAL - 3 €

DIMECRES DIA DE L’ESPECTADOR - 1,50 €

DIMECRES 17.30, 20.00 i 22.30 h - Entrada gratuïta amb la Targeta Daurada de l’Ajuntament.

DIJOUS 17.30, 20.00 i 22.30 h - Entrada gratuïta per a estudiants de Secundària, Batxiller i univer-
sitats d’Elx menors de 30 anys* 

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

FILMOTECA EN VOSE - Dijous a les 20.00 i 22.30h la pel·lícula de la filmoteca serà 

en VOSE. 

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

LES TAQUILLES OBRIRAN 45 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ.
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