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Direcció: Jasmila Zbanic (Bòsnia i Hercegovina , 2020) 104 min

dillunsdiumengedivendres dissabte

DOC = doblada en català DOE = doblada en espanyol VOC = versió original en català VOE = versió 
original en espanyol VOSC = versió original subtitulada en català VOSE = versió original subtitulada en 
espanyol

[DOE]Quo Vadis, Aida?

Bòsnia, juliol de 1995. L’Aida treballa com a traductora per a l’ONU 
a la petita ciutat de Srebrenica. Quan l’exèrcit serbi ocupa el poble, 
la seva família és entre els milers de persones que busquen refugi 
als camps de l’ONU. Com que participa en les negociacions, l’Aida 
té accés a informació important.

sala 4

16.10 h DOE
18.10 h DOE

dillunsdiumengedissabte

[VOE]Los inocentes

La policia desallotja un concert en un centre social i un agent mor en 
els altercats. Una pedra li destrossa el crani. Qui va tirar la pedra? 
Qui ho sap? Per què callen? Aquesta és la història de les persones 
que viuen coneixent les respostes. És la història del seu silenci, de 
la seva covardia i de la seva culpa. 

sala 2
Direcció: Guillermo Benet (Espanya, 2020) 100 min

Un adolescent testimoni d’un assassinat és perseguit per dos assas-
sins bessons a través de les terres salvatges de Montana. Encara que 
compta amb una experta de la supervivència per evitar que els sequa-
ços l’atrapin, un incendi proper aviat amenaça de robar la vida de tots 
els implicats. 

Aquellos que desean mi muerte
Direcció: Taylor Sheridan (EUA, 2021)  100 min

[DOE]

dillunsdiumengedivendres dissabte
18.10 h
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20.10 h

L’ornitorrinc No-No i els seus amics i amigues viuen a Les Basses del 
Bosc una vida tranquil·la i pacífica on fan pícnics i migdiades… fins que 
passa alguna cosa! La colla d’en No-No sempre és a punt per viure una 
gran aventura!

TP[DOC]L’univers en miniatura de No-No sala 2
Direcció: M. Auvray, W. B. Joutei   52 min

Nova adaptació cinematogràfica de la famosa saga de videojocs. L’acció 
segueix Cole Young, un lluitador d’MMA acostumat a lluitar a canvi de 
diners, i qui desconeix la seva important ascendència i la valuosa herèn-
cia que està a punt de rebre...

+18[DOE]Mortal Kombat sala 6
(EUA , 2021) 109 minDirecció: Simon McQuoid  

La princesa Perla, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un 
equip de doctors d’allò més entregat. Tots tres estan decidits a curar tot 
tipus de criatures, des d’una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la 
grip. Però el pitjor dels malalts serà el rei, oncle de la Perla, que desconfia 
de les capacitats de la seva neboda...

diumengedissabte
17.35 h 17.35 h

TP[DOC]Zog i els doctors voladors sala 6
(Regne Unit, 2020) 56 minDirecció: Sean Mullen    

divendres 7 de maig a les 19.30 h

Documental Cuidar entre terres

+16[DOE]I care a lot sala 3
(Regne Unit, 2020) 114 minDirecció: J Blakeson 

La Marla és una reeixida tutora legal d’avis completament acostumada 
a fer servir la llei per satisfer els seus propis interessos i normalment, 
en perjudici dels seus clients. Tot és luxe en la seva vida fins que un 
dia, s’adona que el seu nou client amaga secrets molt perillosos...

Ernest Cañadas, autor del llibre

+16[VOSE]
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+16
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Dissabte 8 de maig, a les 19.30 h, CINEFÒRUM amb el director Guillermo Benet

(França, 2017-2019)

dillunsdiumengedivendres dissabte
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dillunsdivendres
16.30 h 16.30 h

diumengedissabte
16.15 h 16.15 h

Presentació del llibre Cuidadoras

Maria Jose Alarcón, coautora del llibre
Fina Salazar, plataforma SAD Catalunya

Treballadores del SAD Sant Feliu de Llobregat

[DOE]

La Fern és una dona de seixanta anys que ho va perdre tot en la gran 
crisi de principis de segle, i que decideix embarcar-se en un viatge a 
través de l’Oest Americà. Vivint en una caravana com un nòmada de 
l’actualitat, la Fern es creuarà amb tot tipus de persones que canviaran 
el seu viatge i la seva persona.

Nomadland
Direcció: Chloe Zhao  (EUA, 2020) 108 min

diumengedivendres dissabte

sales 1 i 2

Direcció: Emerald Fennell (EUA, 2020) 114 min

dillunsdiumengedivendres dissabte

[DOE]Una joven prometedora

La Cassie tenia un brillant futur fins que un desagradable incident 
va truncar la seva carrera. Ara res en la seva vida és el que sem-
bla: és intel•ligent, audaç i viu una doble vida de nit. La Cassie té 
l’oportunitat d’esmenar tot el que no va sortir bé en el seu passat... 
venjant-se dels culpables. 

sala 3

18.05 h
18.05 h 
16.00 h 

dillunsdiumengedissabte

[VOSE]El verano de Cody

Després de la mort de la seva germana, la Kathy i el seu fill de 
8 anys Cody van a la petita població on vivia per recollir-ho tot i 
vendre la casa. Mentre la Kathy està ocupada netejant-ho tot, en 
Cody passa el temps pel veïnat. Així coneixerà el vell Del, amb qui 
entaularà una amistat especial.

sales 2 i 6

16.00 h sala 2

Direcció: Andrew Ahn (EUA, 2019) 84 min

divendres

Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment socio-
lògic en el qual cada un d’ells haurà de mantenir la taxa d’alcohol 
en el seu cos al mateix nivell, durant la seva vida diària, intentant 
demostrar d’aquesta manera que poden millorar en tots els aspec-
tes de la seva vida.

Otra ronda
Direcció: Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2020) 116 min

[DOE]

dillunsdiumengedivendres dissabte
18.10 h

sala 5

18.10 h 18.10 h 18.10 h

Direcció: Maggie Peren (Alemanya, 2020) 92 min

diumengedissabte

Quan la Zazie descobreix que a la bústia fa mesos que hi ha enca-
llada la invitació de casament d’en Philipp, el seu millor amic des 
de la infància, i que l’esdeveniment es celebrarà demà, la Zazie 
decideix fer tot el possible per salvar-lo de cometre l’error més 
gran de la seva vida: casar-se amb l’envanida i viciosa Franziska, 
definitivament la noia equivocada per a ell...

16.15 h 16.15 h

Al cor de la Borgonya, en Nico, l’últim veterinari de la zona, lluita per 
salvar els seus pacients, la seva clínica i la seva família. Quan en Mic-
hel, el seu company i mentor, anuncia la seva jubilació, en Nico sap 
que el difícil encara ha d’arribar: trobar un nou company. Aquesta serà 
l’Alexandra, una brillant graduada de fa poc, misantropa i que no té cap 
desig d’enterrar-se al poble de la seva infància. Aconseguirà en Nico 
que es quedi? 

Una veterinaria en la Borgoña
Direcció: Julie Manoukian (França , 2020) 91 min

[DOE]sala 5

dilluns

En attendant mai

Les aventures dels protagonistes parisencs es mesclen amb en-
trevistes d’un periodista, que es troba a la capital francesa pel 50 
aniversari del Maig del 68. Tot amb l’esperit del 68, però al 2018.

sala 3
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Direcció: Marc Recuenco (França, 2020) 66 min

16.15 h
divendres

[VOSC]

Boda sense fi [VOSC]sala 5

[VOSE]
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dillunsdiumengedissabte
[DOE]

El Señor de los Anillos. Las dos dorres

Després de la dissolució de la Companyia de l’Anell, en Frodo 
i el seu fidel amic Sam es dirigeixen cap a Mórdor per destruir 
l’Anell Únic i acabar amb el poder d’en Sauron, però els segueix 
un sinistre personatge anomenat Gollum. Mentrestant, i després 
de la dura batalla contra els orcs on va caure en Bóromir, l’home 
Àragorn, l’elf Légolas i el nan Gimli intenten rescatar els mitjans 
Merry i Pippin, segrestats pels orcs de Mórdor. Per la seva banda, 
en Sàuron i el traïdor Sàruman continuen amb els seus plans...

sala 6

18.45 h VOSE 18.45 h DOE 18.45 h VOSE

Direcció: Peter Jackson (EUA, 2002) 181 min

18.45 h DOE
divendres

[VOSE]
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