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Fem créixer l’aventura

del 5 de novembre de 2017
al 25 de febrer de 2018

Cicle ‘Cinema en família’

Films doblats i subtitulats en català
Del 5 de novembre de 2017 al 25 de febrer de 2018

L'Auditori Diputació obre les seves portes al públic més petit de casa,
amb un cicle de cinema pensat per a les famílies amb nens. Dotze projeccions, sis a la tardor i sis a l‘hivern, amb una parada per Nadal, que volen
obrir la imaginació a l’aventura. Amb pel·lícules doblades i amb subtítols
per iniciar els menuts en el llenguatge audiovisual, i alhora fomentar
tardes de diumenge en família per aquesta tardor.
Venda d'entrades a l'Auditori des de les 16 h del mateix dia de la
projecció
Les entrades tenen un cost de 5 €. Per la compra de més d’una
entrada us podreu adherir a un descompte de 2 x 1
www.dipta.cat/cinemaenfamilia
#CinemaenFamilia
#AuditoriDipta

La vida d’en Carbassó
Diumenge 5 de novembre, a les 17 h

Títol original: Ma vie de courgette
Direcció: Claude Barras
Nacionalitat: Suïssa-França, 2016
Durada: 64’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Guanyadora del premi a millor
pel·lícula i del premi del públic al Festival d’Annecy / Guanyadora del premi a
millor pel·lícula a Angulema / Guanyadora del premi del públic al Festival de
Melbourne / Guanyadora del premi del
públic a la millor pel·lícula europea al
Festival de Sant Sebastià / Finalista del
premi Lux a la millor pel·lícula europea
de l’any / Nominada als Globus d’Or
com a millor pel·lícula d’animació /
Candidata per Suïssa als Oscars com a
pel·lícula de parla no anglesa.

Sinopsi: Courgette és un nom estrany
per a un nen de nou anys, tot i que la
seva història és sorprenentment
universal. Després de la sobtada mort
de la seva mare, Courgette es fa amic
d’un simpàtic policia, Raymond, que
l’acompanya a la seva nova llar d’acollida amb altres orfes de la seva edat.
Courgette, al principi, lluita per adaptar-se a aquest canvi estrany i hostil.
Amb l’ajuda de Raymond i dels seus
nous amics, Courgette aprendrà a
estimar i a confiar en els altres.
Una aposta diferent, valenta i pedagògica de cinema per a nens. La vida d’en
Carbassó s’ha convertit en la pel·lícula
d’animació més guardonada de l’any.

Ballerina

Diumenge 12 de novembre, a les 17 h

Títol original: Ballerina
Direcció: Éric Summer, Éric Warin
Nacionalitat: França-Canadà, 2016
Durada: 89’
Edat: Apta per a tots els públics
Versió: Doblada al català

Sinopsi: La Felicia és una nena que,
després de perdre els seus pares, viu
en un orfenat a la seva Bretanya natal.
La seva passió és la dansa, i somia a
convertir-se en una ballarina professional. Per aconseguir-ho s’escapa amb
l’ajuda del seu amic Víctor i viatja fins al
París del 1879. Allà es farà passar per
una altra persona per aconseguir entrar
com a alumna de la Grand Opera
House i així lluitar per tenir la vida que
desitja.

El nen i la bèstia

Diumenge 19 de novembre, a les 17 h

Títol original: Bakemono no Ko
Direcció: Mamoru Hosoda
Nacionalitat: Japó, 2015
Durada: 119’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Secció oficial de llargmetratges al Festival de Sant Sebastià 2015 /
Nominada a millor pel·lícula independent als Premis Annie 2015 / Secció
oficial de llargmetratges d’animació al
Festival de Gijón 2015 / Festival
Internacional de Cine de Toronto 2015
/ Festival de Sitges 2015.

Sinopsi: El Kyuta és un nen solitari
que creua la frontera del món imaginari
i es fa amic del Kumatetsu, una criatura
sobrenatural que esdevindrà el seu
amic i guia espiritual, i amb qui compartirà un munt d’aventures.

Un pont cap a Terabithia
Diumenge 26 de novembre, a les 17 h

Títol original: Bridge to Terabithia
Direcció: Gabor Csupo
Nacionalitat: Estats Units, 2007
Durada: 95’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Nominada als Critics’ Choice
Awards: millor actriu jove (Robb) 2007 /
Premi FILM (Finding Inspiration
in Literature and Movies).

Sinopsi: Una tarda d’estiu, el Jess i la
Leslie decideixen endinsar-se al bosc.
Alguna cosa increïble els hi està esperant. Tanquen els ulls i obren la ment, i
tot allò que havien imaginat es fa
realitat. Més enllà del camí, més enllà
del riu, els espera un món màgic,
fantàstic i ple d’aventures: els espera
Terabithia.

Castillo en el cielo

Diumenge 3 de desembre, a les 17 h

Títol original: Tenkû no Shiro Rapyuta
Direcció: Hayao Miyazaki
Nacionalitat: Japó, 1986
Durada: 124’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al castellà
Premis: Premi Ofuji Noburo 1987
a Hayao Miyazaki.

Sinopsi: La Sheeta és l’única persona
al món que coneix el secret de la ciutat
flotant, resultat d’una civilització que
sembla extingida. El Pazu és un jove
rebel que es creuarà al seu camí.
Aconseguir trobar el castell al cel i
conèixer els seus misteris ocults es
convertirà en una odissea plena
d’aventures i personatges, reforçant al
mateix temps la relació d’afecte entre el
Pazu i la Sheeta davant l’adversitat.

Una amistat inoblidable
Diumenge 10 de desembre, a les 17 h

Títol original: Le Renard et l’enfant
Direcció: Luc Jacquet
Nacionalitat: França, 2007
Durada: 92’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Nominació a millor pel·lícula i
a millor actriu revelació als Young Artist
Awards.

Sinopsi: Un matí de tardor una nena
percep la presència d’una guineu.
Deixant enrere totes les pors, va al seu
encontre i les barreres que separen la
nena de l’animal desapareixen. Així
comença una amistat inoblidable, en
què la nena descobrirà un entorn
salvatge i secret i començarà una
aventura que li canviarà la vida.

Kubo y las dos cuerdas mágicas
Diumenge 21 de gener, a les 17 h

Títol original: Kubo and the Two
Strings
Direcció: Travis Knight
Nacionalitat: Estats Units, 2016
Durada: 101’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al castellà
Premis: Nominat a millor llargmetratge
animat i efectes visuals als premis
Oscar 2016 / Nominat a millor film
d’animació als Globus d’Or 2016 /
Millor pel·lícula d’animació als Premis
BAFTA 2016 / Millor llargmetratge
d’animació als National Board of
Review (NBR) 2016 / Millor muntatge,
disseny de producció i animació de
personatge als Premis Annie 2016 /
Nominada a millor pel·lícula d’animació

als Critics’ Choice Awards 2016 / Nominada a millor pel·lícula d’animació al
Sindicat de Productors (PGA) 2016.
Sinopsi: El Kubo és un jove enginyós
de l’antic Japó. Viu una vida tranquil·la
amb la seva mare treballant com a
contacontes en un petit poble costaner.
Un dia la seva vida farà un gir quan,
sense fer cas de la seva mare, no torna
a casa abans del capvespre. A partir
d’aleshores, el Kubo s’haurà d’enfrontar a enemics perillosos per trobar una
armadura màgica que pertanyia al seu
pare, un guerrer samurai llegendari.

Heidi

Diumenge 28 de gener, a les 17 h

Títol original: Heidi
Direcció: Alain Gsponer
Nacionalitat: Alemanya, 2015
Durada: 106’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Nominada a millor vestuari i
film infantil als Premis del Cine Alemany
2015.

Sinopsi: La Heidi passa els dies més
feliços de la seva infantesa amb l’avi,
un home solitari que viu aïllat en una
modesta cabana dels Alps, a les
muntanyes Bünder. Amb el seu amic
Pere, cuida les cabres de l’avi i gaudeix
de la llibertat a les muntanyes.

Los mundos de Coraline
Diumenge 4 de febrer, a les 17 h

Títol original: Coraline
Direcció: Henry Selick
Nacionalitat: Estats Units, 2009
Durada: 97’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al castellà
Premis: Nominada a l’Oscar 2009 com
a millor pel·lícula d’animació / Guanyadora de tres Premis Annie 2009: millor
disseny de personatges, disseny de
producció i BSO / Nominada al Globus
d’Or 2009 com a millor pel·lícula
d’animació / Nominada als Premis
BAFTA 2009 com a millor pel·lícula
d’animació / Nominada a millor pel·lícula d’animació pel Cercle de Crítics de
Nova York 2009 / Millor llargmetratge
(ex aequo amb Mary and Max) al Festival d’Annecy 2009.

Sinopsi: Basada en una novel·la de
Neil Gaiman, Los mundos de Coraline
narra la història d’una nena que, al
traspassar una paret de casa seva,
troba una versió millorada de la seva
vida: els seus pares són més considerats amb ella, però les sensacions
meravelloses donaran pas a la por i a
l’angoixa.

Friends: L’aventura a l’illa
dels monstres
Diumenge 11 de febrer, a les 17 h

Títol original: Friends: Mononokeshima no Naki
Direcció: Takashi Yamazaki
Nacionalitat: Japó, 2011
Durada: 84’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Nominada a millor pel·lícula
d’animació per l’Acadèmia de Cine del
Japó.

Sinopsi: Mar endins, envoltada de
boira, existeix una misteriosa illa que
diuen que és la llar d’una família de
monstres. Està completament prohibit
acostar-s’hi. Però un dia, un nen humà,
el Xampinyó, es perd i acaba
trobant-se cara a cara amb les misterioses criatures que hi habiten. L’arribada de Xampinyó fa estendre el pànic a
l’illa, ja que en realitat són els monstres
els qui viuen atemorits pels humans.
Així doncs, confien la cura del petit a
l’irascible Rondinaire.

El alucinante mundo de Norman
Diumenge 18 de febrer, a les 17 h

Títol original: Paranorman
Direcció: Chris Butler i Sam Fell
Nacionalitat: Estats Units, 2012
Durada: 89’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al castellà
Premis: Nominada a millor pel·lícula
d’animació als Oscars 2012 / Dos
premis i vuit nominacions, incloent-hi la
de millor pel·lícula, als Premis Annie
2012 / Nominada a millor pel·lícula
d’animació als Premis BAFTA 2012 /
Nominada a millor pel·lícula d’animació
pels Critics’ Choice Awards 2012 /
Millor pel·lícula d’animació per l’Associació de Crítics de Chicago 2012.

Sinopsi: Els atemorits habitants d’un
poble assetjat per zombis només
poden demanar ajuda a l’incomprès
Norman, un jove que sap parlar amb
els morts. A banda de plantar cara als
morts vivents, s’haurà d’enfrontar a
fantasmes, a bruixes i, el que és encara
pitjor, a adults d’allò més encantats per
tal de salvar el seu poble d’una maledicció mil·lenària.

L’illa dels records i el mirall màgic
Diumenge 25 de febrer, a les 17 h

Títol original: Hottarake No Shima Haruka to Maho no Kagami
Direcció: Shinsuke Sato
Nacionalitat: Japó, 2009
Durada: 93’
Edat: A partir de set anys
Versió: Doblada al català
Premis: Nominada a millor llargmetratge d’animació per a nens al Festival de
Sitges 2009.

Sinopsi: La mare de la Haruka va
morir quan ella era petita. El seu pare
només pensa en la feina, i ella decideix
anar-se’n a viure a casa de l’àvia. La
seva vida farà un tomb quan conegui
una curiosa criatura que la portarà fins
a l’Illa dels Records.
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