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AUDITORI DIPUTACIÓ

Cicle ‘Cinema en família’

Films doblats i subtitulats en català
Del 17 de febrer al 31 de març de 2019

Les tardes de diumenge teniu una cita a l'Auditori Diputació,
torna una nova edició del Cinema en Família.
Set noves pel·lícules que volen obrir la imaginació a l’aventura.
Doblades i amb subtítols per iniciar els menuts en el llenguatge
audiovisual.

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
AUDITORI DIPUTACIÓ
Pere Martell, 2 - Tarragona
www.dipta.cat/cinemaenfamilia
#CinemaenFamilia
#AuditoriDipta

Coco

Diumenge 17 de febrer, a les 16.30 h
Títol original: Coco

Direcció: Lee Unkrich i Adrián Molina
Nacionalitat: Estats Units, 2017
Durada: 109’

Edat: A partir de 7 anys

Versió: Original en castellà

Premis: Dos premis Oscar, com a Millor pel·lícula d’animació i Millor
cançó / Globus d’Or i Premi BAFTA a la Millor pel·lícula d’animació / 11
Premi Annies, entre els quals a la Millor pel·lícula, Direcció i Guió / Millor
pel·lícula d’animació pel Cercle de Crítics de Nova York, entre d’altres.
Sinopsi: Durant generacions, la música ha estat vetada per la família del
Miguel per culpa de la traïció d’un dels avantpassats. El petit Miguel, però,
que somia en ser un gran músic, toca la guitarra d’amagat. Aprofitant el
dia dels Difunts quan, segons la tradició mexicana, els esperits dels morts
tornen del més enllà per estar entre els vius, Miguel es cola al Món dels
Difunts i aprofita per cercar el seu ídol musical. Això el farà aprendre i
entendre moltes coses del seu llegat familiar.

Ernest & Celestine.
Contes d'hivern

Diumenge 24 de febrer, a les 16:30 h
Títol original: Ernest et Célestine en Hiver

Direcció: Jean-Christophe Roger i Julien Chheng
Nacionalitat: França, 2017
Durada: 50’

Edat: A partir de 3 anys

Versió: Doblada al català

Premis: Nominada als Oscar 2018.
Sinopsi: A l’ós Ernest, el que més li agrada és tocar música i menjar
melmelada. Viu amb la Célestine, una rateta órfena, a qui va adoptar.
Arriba l’hivern, i amb els primers flocs de neu, aquesta curiosa família
haurà d’afrontar diverses situacions que faran que es retardi la hibernació
de l’ós. Una nova adaptació de la popular sèrie de contes infantils, plena,
com sempre, d’encant i bons valors, amb la bellesa de les il·lustracions i
uns personatges tmolt entranyables.

Cavernícola

Diumenge 3 de març, a les 16:30 h
Títol original: Early Man
Direcció: Nick Park

Nacionalitat: Regne Unit, 2018
Durada: 89’

Edat: A partir de 3 anys

Versió: Doblada al català

Premis: 7 nominacions als Premis Annie, incloent a Millor Pel·lícula i
Director. Nominada a la Millor pel·lícula d’animació als Premis de Cinema
Europeu. Premi als Millors efectes especials als British Independent Film
Awards.
Sinopsi: Aquesta nova producció dels creadors de l’aclamada ‘Walace i
Gromit’ narra les aventures de Dug i el seu amic Cerdog, un porc senglar.
I, de pas, de com s’inventen les regles del futbol, en un període a cavall
entre l’Edat de Pedra i la de Bronze. La missió de Duc i Cerdog és unir la
seva tribu cavernícola contra el seu arxienemic Lord Nooth, per tal de
salvar la seva llar. I ho faran, jugant-se-la al partit de futbol més èpic de la
història (o de la prehistòria, almenys)!

La increïble història
de la Pera Gegant

Diumenge 10 de març, a les 16:30 h
Títol original: Den utrolige historie om den kæmpestore pære

Direcció: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Nacionalitat: Dinamarca, 2018
Durada: 79’

Edat: Tots els públics

Versió: Doblada al català

Premis: Premio Europa Junior al Festival de Sevilla.
Sinopsi: Els simpàtics animalets Mika i Sebastian viuen tranquil·lament a
Soly, un port petit i agradable. Un dia, les ones porten una ampolla que
conté una petita llavor i un missatge misteriós. Decideixen plantar la llavor
i aleshores és quan comença una aventura extraordinària en la que Mika
i Sebastian es toparan amb pirates, monstres marins, enigmes que
hauran de resoldre i, és clar, alguna pera gegant.

Stubby, un héroe muy especial
Diumenge 17 de març, a les 16:30 h

Títol original: Sgt. Stubby: An American Hero
Direcció: Richard Lannio

Nacionalitat: Estats Units, 2018
Durada: 85’

Edat: A partir de 7 anys

Versió: Doblada al castellà

Sinopsi: Al jove militar Robert Conroy li canvia la vida quan es troba amb
un gosset al campament on entrena per a la guerra. El cadell s’uneix a
Conroy en el camp de batalla i lluiten junts amb les tropes franceses, de
manera que es converteix en un participant involuntari en la Primera
Guerra Mundial.
A més dels valors d’amistat i heroisme, que se’n transmeten, la pel·lícula
explica la història real del Sergent Stubby, el gosset més condecorat de
l’exèrcit americà!

El hijo de Bigfoot

Diumenge 24 de març, a les 16:30 h

Títol original: The Son of Bigfoot

Direcció: Ben Stassen, Jeremy Degruson
Nacionalitat: Bèlgica, 2017
Durada: 92’

Edat: A partir de 5 anys

Versió: Doblada al català

Sinopsi: És la història del peculiar Adam i l’aventura en la qual s’embarca
per descobrir el misteri que hi ha darrere del seu pare, desaparegut fa
temps, i que resulta ser, ni més ni menys, que el llegendari Bigfoot. Un
temps abans, el pare s’havia vist obligat a amagar-se al bosc perquè la
poderosa corporació científica HairCo el buscava per experimentar amb
el seu prodigiós ADN. El jove Adam descobreix que també està dotat de
superpoders com el seu pare i que ell també està en perill, ja que HairCo
els segueix les passes de ben a prop!

Ana y Bruno

Diumenge 31 de març, a les 16:30 h

Títol original: Ana y Bruno

Direcció: Jeroen Jaspaert i Daniel Snaddon
Nacionalitat: Mèxic, 2017
Durada: 95’

Edat: A partir de 6 anys

Versió: Doblada al castellà

Premis: Premi Quirino al Millor llargmetratge d’animació iberoamericà.

Sinopsi: L’Ana es troba en un centre psiquiàtric, on ha d’estar internada
la seva mare. És una nena curiosa i imaginativa, i es fa amiga dels
diferents éssers imaginaris amb qui conversen els altres pacients de
l’hospital. Un dia s’escapa del centre, acompanyada d’aquests nous
amics, amb la missió de trobar el seu pare perquè salvi a la mare, i reunir
novament la família. Emprèn així un viatge ple d’emocionants i commovedores aventures, d’allò més sorprenents i, sobretot, divertides.
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Diumenge 17 de febrer + 7 anys

Ernest & Celestine. Contes d’hiverrn
Diumenge 24 de febrer + 3 anys

Cavernícola

Diumenge 3 de març + 3 anys

La increïble història de la Pera Gegant
Diumenge 10 de març, tots els públics

Stubby, un héroe muy especial
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El hijo de Bigfoot

Diumenge 24 de març + 5 anys

Ana y Bruno

Diumenge 31 de març + 6 anys

col·labora:

unitat d’imatge corporativa i disseny gràfic. Diputació de Tarragona

en

família
del 17 de febrer al 31 de març de 2019

