
Cicle
Fem Pinya
—
Programació de cinema organitzada amb l'Espai Participatiu
d'adolescents de Manlleu.
Els dissabtes, cada 15 dies, a les 17 h.

Entrada gratuïta.

Cinexic
—
Sessions de cinema infantil i familiar en català.
Un diumenge de cada mes, a les 17 h.

Entrada general: 4,5 euros
3 euros: infants de 3 a 12 anys, Carnet Jove, persones associades 
d’Òmnium Cultural 
Menors de tres anys: entrada gratuïta

Gordon
i Paddy
—
Linda Hämback, Suècia, 2017
CAT, 1 h. (+6 anys)
—
El cap de policia està a punt
de retirar-se i busca un nou 
assistent. La ratolineta Paddy 
sembla ser la candidata ideal.

29
gen

Cazafantas-
mas: Más allá
—
Jason Reitman, EUA, 2021
ES, 2 h. (+12 anys)
—
Una família s'instal·la en un petit 
poble, on descobreixen la seva 
connexió amb els caçafantasmes 
originals.

13
maig

Feliz día de tu
muerte
—
Christopher Landon, EUA, 2017
ES, 1 h 36 min. (+12 anys)
—
Una jove estudiant reviurà una 
vegada i una altra el dia del seu 
assassinat fins a descobrir
la identitat del culpable.

29
abr

Manlleu Film 
Festival
—
Diversos autors i anys
1 h aprox.
—
Recull de diversos curts 
participants en la 20a edició del 
Manlleu Film Festival, el festival 
de curtmetratges de Manlleu.

15
abr

Los Goonies
—
Richard Donner, EUA, 1985
ES, 1 h 54 min.
—
Recuperem aquest film mític
en què un grup d'amics 
decideixen anar a buscar
un tresor enfonsat i viure
una última gran aventura junts.

18
març

Uno cero uno
(el límite de lo imposible)
—
Elena Hazanova, Rússia, 2022
ES, 1 h 37 min.
—
Biopic de l'esportista Natalia 
Molchanova sobre el seu intent 
d'arribar als 101 metres
de profunditat en descens lliure.

4
març

Hijos del sol
—
Majid Majidi, Iran, 2022
VOSE, 1 h 35 min. (+12 anys)
—
L'Alí i els seus amics malviuen
al carrer quan reben l'encàrrec 
de trobar un tresor amagat
sota una institució caritativa 
que educa els nens de carrer.

18
febr

Josee, el tigre
i els peixos
—
Kotaro Tamura, Japó, 2022
CAT, 1 h 39 min.
—
En Tsuneo salva a la Kumiko 
quan perd el control de la seva 
cadira de rodes. Una trobada
que canviarà les seves vides.

4
febr

CineManlleu

2023
Primer trimestre
Cicle Gaudí
—
Programació de cinema català.
L’últim diumenge de cada mes, a les 19 h. 

Entrada general: 4,5 euros
3 euros: Carnet Jove i Carnet Federació d'ateneus de Catalunya
2x1 amb Club Vanguardia

Suro
—
Mikel Gurrea, Catalunya, 2022
VO, 1 h 56 min.
—
L'Helena i l'Iván volen construir 
una vida als boscos d'alzines 
sureres, però els diferents
punts de vista sobre com fer-ho 
desafien el seu futur com
a parella.

26
març

Un año,
una noche
—
Isaki Lacuesta, Catalunya, 2022 
VOSC, 2 h.
—
En Ramon i la Céline han 
sobreviscut als atemptats de
la sala Bataclan de París. Un fet 
que els canviarà per sempre.    

26
febr

42 segundos
—
Dani de la Orden i Àlex Murrull
Catalunya, 2022, VO, 1 h 46 min.
—
La selecció espanyola
de waterpolo a les olimpíades
de Barcelona 92 realitza un 
esforç sobrehumà per arribar 
fins on ningú havia imaginat.

29
gen

Jacob, Mimi
i els gossos 
del barri
—
Edmuns Jansons, Letònia i Polònia, 
2019, VDC, 1 h 10 min. (+6 anys)
—
En Jacob, la Mimi i uns gossos 
parlants intentaran aturar la 
destrucció del seu parc.

21
maig

La mama
és pura pluja
—
Hugo de Faucompret, França, 
2021, CAT, 1 h aprox. (+6 anys)
—
Una nena de vuit anys passa
els dies de Nadal amb la seva 
àvia. Contra tot pronòstic, serà 
l'inici d'una gran aventura.

16
abr

El cargol
i la balena
i altres contres del mar
—
Diversos autors i països, 2019-20
1 h aprox. (+3 anys)
—
Un petit caragol s'embarca
en un viatge a través del mar 
enganxat a una balena.

12
març

Al sostre
del món
—
Rémi Chayé, França i Dinamarca, 
2015, CAT, 1 h 22 min. (+6 anys)
—
Una jove russa fascinada per
la vida aventurera del seu avi 
decideix fer un viatge
per conquerir el Pol Nord.

12
febr

Pròximament:
—
Octubre: Neu i els arbres màgics
Novembre: Solan & Eri, missió a la lluna
Desembre: Operació Pare Noel
—
Consultar la programació a www.manlleu.cat/cultura

Totes les sessions tindran lloc al Cinema Casal de Gràcia (c. Roca, 4-6)

CINEMA CASAL
DE GRÀCIA

— MANLLEU —


