EL TARRAGONÈS

AMB LA CULTURA

Les Gunyoles - L’Argilaga
La Secuita - Vistabella

Cinema

ESTIU 2011

PER A TOTHOM

DE JULIOL A SETEMBRE

Les Gunyoles
Allà on viuen els monstres
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 14 de juliol
22.30 hores
Plaça Major

En Max, castigat a estar-se sense sortir de l’habitació, s’inventa un món ple de
criatures ferotges del qual n’és el rei.

Català

L’Argilaga
El discurs del rei
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 4 d’agost
22.30 hores
Plaça de l’Església
Català

Drama històric dirigit per Tom Hooper, gran triomfadora dels premis Oscar
2010. L’acció se situa quan el rei d’Anglaterra, Eduard VIII abdica per casar-se
amb la nord-americana Wallis Simpson, llavors el pes de la corona recau en el
seu germà petit, Bertie, afectat d’una acusada tartamudesa. Per millorar la seva
oratòria, el rei recorre als serveis d’un logopeda poc convencional.

La Secuita
Viatge màgic a Àfrica
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 11 d’agost
22.30 hores
Parc Miret
Català

La Jana, una nena de deu anys, veu un nen bosquimà hospitalitzat i decideix iniciar
un viatge màgic en el seu cavall alat buscant el nen per l’Àfrica. Allà coneixerà
en Mel, el seu millor amic. També coneixerà una flor solitària, un lleó trist, un
elefant savi... entre d’altres animals i éssers màgics que li ensenyaran el camí a
la imaginació i el sentit de la vida. Conté un missatge sobre l’amistat, l’amor, la
passió, la natura i la imaginació.

Vistabella
Toy Story 3
Data:
Hora:
Lloc:

Dimarts 23 d’agost
22 hores
Plaça del Poble
Català

Andy ja és gran i es prepara per anar a la universitat, el que provoca que el futur
de les seves joguines sigui incert. Al cap d’unes quantes aventures els joguets
arriben a una llar d’infants que sembla bonica però que està plena de nens
salvatges i de joguines malvades. Els protagonistes aconsegueixen sortir-ne a
través del forat de les escombraries, però... què els passarà a partir d’ara?

Ajuntament de La Secuita

EL TARRAGONÈS

AMB LA CULTURA

Torredembarra

Cinema

ESTIU 2011

PER A TOTHOM

DE JULIOL A SETEMBRE

Torredembarra
Noche y día
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 7 de juliol
22 hores
Plaça del Castell

Shrek 4 Felices para siempre
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 21 de juliol
22 hores
Port Esportiu

Robin Hood
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 28 de juliol
22 hores
Cal Bofill

Percy Jackson y el ladrón
del rayo
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 4 d’agost
22 hores
Plaça del Castell

El discurso del rey
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 11 d’agost
22 hores
Port Esportiu

Crepúsculo: Eclipse
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 18 d’agost
22 hores
Cal Bofill

Toy Story 3
Data:
Hora:
Lloc:

Dijous 25 d’agost
22 hores
Plaça del Castell

La història gira al voltant de les arriscades i romàntiques aventures d’una parella,
una dona normal que tan sols desitja anar a una boda i un home que sembla que
és un agent secret.Tots dos es van trobant en diferents llocs, estaran junts en una
sèrie de persecucions on ningú és qui sembla ser.

En lloc d’espantar els vilatans, Shrek accedeix a autografiar forques de sembrar.
Enyorant els dies que se sentia un “ogre reial”, Shrek és enganyat al signar un
pacte amb l’afable negociador Rumpelstiltskin.

Anglaterra, segle XIII. Robin Longstride (Rusell Crowe), un magnífic cavaller
al servei del rei, torna de les croades saquejant poblats mentre lluita contra
les tropes franceses. Quan el rei cau abatut per una fletxa francesa, Robin es
trasllada a Nottingham amb l’objectiu de complir una promesa que va fer a Sir
Robert Loxley.

Un noi que sembla normal, després d’anar a un campament, descobreix que és
fill del Déu dels mars, Posidó, i que el seu millor amic, Grover, és un sàtir. A partir
d’aquí comença un repte per restaurar l’ordre còsmic.

Drama històric dirigit per Tom Hooper, gran triomfadora dels premis Oscar
2010. L’acció se situa quan el rei d’Anglaterra, Eduard VIII abdica per casar-se
amb la nord-americana Wallis Simpson, llavors el pes de la corona recau en el
seu germà petit, Bertie, afectat d’una acusada tartamudesa. Per millorar la seva
oratòria, el rei recorre als serveis d’un logopeda poc convencional.

La ciutat de Seattle és devastada per una sèrie de misteriosos assassinats. Mentre
una vampiressa busca venjança. Bella ha d’escollir entre el seu amor per Edward i
la seva amistat per Jacob, conscient que es troba davant la decisió més important
de la seva vida.

Andy ja és gran i es prepara per anar a la universitat, el que provoca que el futur
de les seves joguines sigui incert. Al cap d’unes quantes aventures els joguets
arriben a una llar d’infants que sembla bonica però que està plena de nens
salvatges i de joguines malvades. Els protagonistes aconsegueixen sortir-ne a
través del forat de les escombraries, però... què els passarà a partir d’ara?

