Regidoria de Cultura

del 10 de juliol al 28 d’agost

Cinema a la
Ajuntament de sa Pobla

Cinema a la

10 de juliol 22.00 hores · a Can Planes–Espais d’Art i Cultura

LOVING VINCENT.

França, estiu de 1891. El jove Armand rep una carta del seu pare, el carter Joseph Roulin,
per lliurar-la en mà a París al germà del seu amic Vincent Van Gogh. Però a París no hi ha
rastre de Theo, del qual expliquen que va morir poc temps després que el seu germà
Vincent es llevés la vida. Així comença “Loving Vincent”, la primera pel·lícula realitzada
a l’oli de la història del cinema. A través de més de 65.000 fotogrames animats, pintats
a mà per artistes de tot el món, la pel·lícula dóna vida als quadres de Van Gogh
recorrent la misteriosa vida del pintor a través de les cartes que sovint escrivia al seu
germà petit Theo.

24 de juliol 22.00 hores · a la piscina municipal.

BALLERINA.

Felicia és una nena que, després de perdre els seus pares, viu en un orfenat a la seva
Bretanya natal. La seva passió és la dansa i vol convertir-se en una ballarina professional.
Per aconseguir-ho, s’escapa a París acompanyada del seu amic Víctor. Allà es fa passar
per una altra persona amb l’objectiu d’entrar com a alumna a la Grand Opera House.

31 de juliol 22.00 hores · a Crestatx.

JURASSIC WORLD. EL REGNE CAIGUT.
Quatre anys després del desastre que va acabar amb el parc, Clara (Bryce Dallas
Howard) recorre a Owen (Chris Pratt) per intentar salvar els dinosaures de la seva
extinció quan un volcà d’Isla Nublar entra en erupció. En el seu intent, descobriran
una conspiració que atempta contra l’ordre natural.

14 d’agost 22.00 hores · Cinema a la fresca, al passeig del Tren.

LA VIDA D’EN CARABASSÓ.
Recomanada per a tots els públics.

Carbassó és un nen valent que després de perdre a la seva mare ha d’ingressar en una
llar d’acollida, amb altres nens orfes de la seva edat. En un primer moment s’esforça
per trobar el seu lloc en aquest nou mitjà hostil. No obstant això, amb l’ajuda dels
seus nous amics, Carbassó aprèn a confiar, troba el veritable amor i una nova família.
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28 d’agost 22.00 hores · a la plaça d’Alexandre Ballester.

DEMÀ COMENÇA TOT.

En Samuel és un jove solter i conqueridor que viu a la costa francesa. Un dia una
antiga aventura es presenta amb un nadó en braços, li comunica que és la seva filla
i desapareix. Incapaç de portar una vida amb un nadó, en Samuel intenta trobar
la mare sense èxit. Passa el temps i mentre la nena va creixent porten una vida
divertida i meravellosa. Vuit anys més tard la mare torna per recuperar la seva filla.

