
Puigdelfí

Ratatouille

Data: Dissabte 13 de desembre
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal municipal
Català

Una rata anomenada Remy somia convertir-se en un gran xef, tot i l’oposició de 
la seva família i del problema que suposa ser una rata en una professió que les 
detesta. El destí porta Remy a les clavegueres de París, una situació fantàstica, ja 
que es troben sota mateix d’un restaurant que s’ha fet famós gràcies a Auguste 
Gusteau, una estrella de la cuisine.  La passió de Remy per la cuina farà que aquesta 
aventura sigui divertidíssima i emocionant.

Bee Movie

Data: Dissabte 20 de desembre
Hora:  17.30 hores
Lloc: CEIP Josep Veciana
Català

Tothom esclata d’alegria amb Bee Movie, la nova comèdia del genial Jerry Seinfeld. 
L’ambiciosa i jove abella treballadora Barry B. Benson es llança al món a la recerca 
de nèctar i aventures.  Però quan trenca una de les normes principals de les abelles 
i parla amb els humans, Barry engega una increïble cadena d’esdeveniments que 
demostra que una petita abella pot aconseguir canviar el món...
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La Riera de Gaià

Un pont cap a Terabithia

Data: Diumenge 26 d’octubre
Hora: 18 hores
Lloc: Casal municipal
Català

Una tarda d’estiu, Jess i Leslie decideixen endinsar-se al bosc. Alguna cosa 
increïble els està esperant.  Tanqueu els ulls i obriu bé la ment, i tot allò que havíeu 
imaginat es farà realitat. Més enllà del camí, més enllà del riu, els espera un món 
màgic, fantàstic i ple d’aventures. Els espera Terabithia.

Te doy mis ojos

Data: Diumenge 23 de novembre
Hora:  18 hores
Lloc: Centre Cultural

Una nit d’hivern, la Pilar fuig de casa. Marxa amb el seu fill, Juan. L’Antonio aviat 
l’anirà a buscar. La Pilar és el seu sol, diu, i a més “li ha donat els seus ulls”... 
Durant la pel·lícula, els personatges aniran reescrivint aquell llibre de família en 
el qual es descriu qui és qui i que s’espera que faci.  Aviat ens adonarem que tots 
els conceptes estan equivocats: on hi diu llar es llegeix infern, on hi diu amor hi 
ha dolor, i qui promet protecció produeix terror.
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