
El Catllar

És una nova i irresistible comèdia de majestuoses proporcions! Quan el país de Lluny, Lluny Enllà 
és atacat, Shrek, l’Ase i el Gat amb Botes marxen cap a noves i encantades terres on poden trobar 
un nou rei. Durant el seu viatge coneixeran personatges increïbles i meravellosos, com un màgic i 
erràtic Merlí o un grup de sorprenents princeses.

Shrek Tercer

Data: Diumenge 25 de gener
Hora: 18 hores
Lloc: Centre Cultural
Català
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Indiana Jones i el Regne...
És l’any 1957 i Indiana Jones torna a les 
aventures. Gràcies al jove Mutt Williams, 
Indy està a punt de fer un gran descobriment: 
la calavera de cristall d’Akator, un objecte 
llegendari que desperta la fascinació, la 
superstició i la por. Indy i Mutt viatgen al 
racó més perdut del Perú, terra d’antigues 
tombes i rumors d’una ciutat d’or.

Data:   Diumenge 8 de març
Hora:  18 hores
Lloc:    Orfeó Canongí
Preu:   1 e
Català
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Kung Fu Panda
Po és un ós panda que, tot i ser molt 
mandrós, és un apassionat del kungfu. Per 
poder salvar la vall on viu dels ferotges 
enemics, el nostre protagonista s’haurà 
de concentrar en el kungfu i estudiar 
arts marcials amb els seus ídols, els Cinc 
Furiosos: Tigre, Grua, Pregadéu, Vibra i 
Mico, sota el lideratge del mestre Shifu.

Data:  Diumenge 15 de març
Hora: 18 hores
Lloc:   Orfeó Canongí
Preu:  1 e
Català

Speed Racer
L’Speed sent una gran lleialtat amb el 
negoci familiar de les carreres que dirigeix 
el seu pare, el dissenyador del poderós 
Mach 5, i que ell pilota. Quan rebutja 
una temptadora oferta de les Indústries 
Royalton, descobreix un terrible secret: 
algunes carreres han estat manipulades 
per empresaris. S’haurà d’unir al seu rival 
Racer X, per vèncer a la mateixa cursa on 
va morir el seu germà. 

Data:  Diumenge 29 de març
Hora: 18 hores
Lloc:   Orfeó Canongí
Preu:  1 e

L’aneguet lleig i jo
Només sortir de l’ou, l’aneguet lleig es 
troba amb el ratolí Ratso, una rata una 
mica egoista i xerradora que se sentirà 
responsable del petit ànec. El dia a dia 
no serà fàcil: intentaran portar-se el plat 
a taula mentre fugen de les bandes de 
rates de la ciutat, de les aus de corral... 
Els acompanyaran altres personatges amb 
vivències plenes d’aventures. 

Data:  Diumenge 22 de març
Hora: 18 hores
Lloc:   Orfeó Canongí
Preu:  1 e
Català


