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EN CATALÀ. Un diumenge al mes, a les 12 h

Diumenge, 5 de març

Diumenge, 5 de febrer

EL PINZELL MÀGIC
(The Magic Brush)
Director: Zhixing Zhong / Xina, 2014 (87’)

EL SECRET DEL LLIBRE DE KELLS
(The Secret of Kells)
Director: Tomm Moore, Nora Twoney /Irlanda, 2009 (75’) +6

En un poblet viu Ma Liang, un noi que adora pintar. Un dia rep un pinzell 
amb poders màgics que transforma en realitat tot el que pinta. Amb el 
pinzell el noi comença a ajudar tots els veïns del poble. Però un militar 
cruel i cobdiciós aconsegueix robar el pinzell i segrestar el noi. A les seves 
mans el pinzell màgic perd tots els seus poders.

Irlanda, segle IX. Brendan, un monjo de 12 anys, viu a l’abadia de Kells 
i ajuda a construir una muralla per defensar-la  dels víkings. El germà 
Aidan li ensenya l’art de la miniatura i per fer esvair les seves pors 
surt de l’abadia, entra en el bosc encantat i viu increïbles aventures.

Diumenge, 9 de juliol

EL PETIT PRÍNCEP  
(Le Petit Prince)
Director: Mark Osborne
França, 2015 (106’) 

Desprès de mudar-se a una nova casa, una nena petita veu alterats els 
seus plans d’estudiar per culpa d’un veí excèntric. Ell li descobreix un món 
extraordinari on tot és possible. La petita viu una aventura en l’univers del 
petit príncep, aquell que una vegada va conèixer l’aviador, i descobreix que 
l’essencial és invisible als ulls humans.

Diumenge, 2 d’abril

EL REGAL DE LA MOLLY MONSTRE  
(Ted Sieger’s Molly Monster)
Directors: Ted Sieger, Michael Ekblad, Mathias Bruhn 
Alemanya, Suècia, Suïssa, 2015 (70’) +3 anys

Diumenge, 4 de juny

ONE PIECE GOLD
Director: Hiroaki Miyamoto
Japó, 2016 (120’) +7 anys

Luffy i els altres Pirates del Barret posen rumb a una embarcació daurada, 
amb llums de neó i 10 kilòmetres d’eslora, reconeguda com a nació inde-
pendent. És tan gran com una ciutat, propietat de l’home que posseeix 
el 20% de la riquesa de tot el món, però que encara té més ambicions. El 
futur dels nostres herois és una incògnita.  

Diumenge, 7 de maig

LA SOPA DE PEDRES I ALTRES CONTES CAPGIRATS
Diversos directors
França i Bèlgica, 2014 i 2015 (60’) +4 anys 

Sessió de sis petites pel·lícules, de 6 a 8 minuts de durada cadascuna, pen-
sada per iniciar nens i nenes de més de quatre anys en el món del cinema. 
Són adaptacions divertides de contes populars amb títols com La sopa de 
pedres, La granota que es volia fer gran, L’aventura de vestir-se, La galeta 
segueix creixent o La pastanaga gegant. 

La Molly Monstre és l’única i molt estimada filla d’en Popo i l’Etna. 
La seva vida transcorre en l’entorn familiar, jugant amb el seu millor 
amic, l’Edison, una joguina de corda que té vida pròpia. Però quan la 
seva mare pon un ou, la Molly emprèn un viatge que canviarà el seu 
lloc a la família. El viatge la durà lluny de casa seva.
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EN FAMÍLIA


