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CULTURES 

L’escriptora
de Tremp és

avui (19 h) al Club
del llibre que es
porta a terme a la
Biblioteca Central
d’Igualada, amb

entrada lliure. L’autora parlarà de
la seva trajectòria literària, que
inclou títols tan emblemàtics com
Pedra de tartera, èxits com País
íntim i la seva darrera obra, En la
pell de l’altre, una ficció en la qual
tracta sobre la memòria. 

El Casino de
Manresa

acollirà dijous (20
h) la presentació
de la darrera
novel·la de l’autor
berguedà Jordi

Cussà, Formentera Lady (Labreu
Edicions). El crític literari Llorenç
Capdevila conduirà una trobada,
organitzada per Òmnium Bages,
en què Cussà exposarà les claus
d’una novel·la que retrata una
generació desfeta.

El Premi Sant Jordi arribarà
divendres (20 h) a Manresa.

L’escriptor barceloní presentarà
L’àguila negra a la Llibreria Parcir,
acompanyat pel filòleg Jordi
Estrada. L’obra fa una mirada als
anys 60 i 70 des del present.

Un dels darrers títols de la
col·lecció Azimut del segell

Cossetània és un recull de rutes
per caminar per l’Anoia. L’autor
n’explicarà les claus divendres (19
h) a la Biblioteca Central
d’Igualada.



JUAN C. BORREGO
«ANOIA. 17 EXCURSIONS A PEU»

JORDI CUSSÀ
«FORMENTERA LADY»





MARIA BARBAL
«EN LA PELL DE L’ALTRE»



JOAN CARRERAS
«L’ÀGUILA NEGRA»

AVUI ALS ESCENARIS

La companyia Le Croupier re-
presenta avui al Kursaal l’espec-
tacle Esperança Dinamita (Can-
çons de revista) que ja es va poder

veure a Manresa en la darrera edi-
ció de la Fira Mediterrània. L’obra
reivindica la figura de qui va ser
una de les grans vedets del Pa-
ral·lel barceloní a l’inici del segle
XX a través d’un llegat musical for-
mat per cuplets, tangos, foxtrots,
passos dobles, havaneres i char-
lestons que es cantaven i es ba-
llaven als teatres de l’avinguda.

La funció d’aquesta tarda for-
ma part del cicle de programació
per a Gent Gran que organitza el
Kursaal i té el suport de l’Obra So-
cial de La Caixa. Per aquest mo-
tiu, els majors de 65 anys tenen un
descompte sobre el preu de l’en-
trada i paguen 6 euros.

REDACCIÓ | MANRESA

El Kursaal escolta els èxits
de l’era daurada del Paral·lel 
L’ESPECTACLE

 TÍTOL: «Esperança Dinamita (Can-
çons de revista)».  INTÈRPRETS: Car-
les Cols, Faló Garcia, Xevi Quiño, Toni
Huertas, David Benítez, Josep Picot,
Raúl Sánchez, Mont Plans, Aina Sán-
chez i Merche Mar.  LLOC: Teatre Kur-
saal. Pg. Pere III, 35. Manresa.  DIA I

HORA: avui, a les 18 h.  PREU: 15 eu-
ros (12 euros carnet Galliner i me-
nors de 25 anys; 6 euros majors de
65 anys). Venda a taquilles, 93 872
36 36 i www.kursaal.cat.

L’actriu artesenca Mont Plans (a la dreta de la imatge) interpreta temes del Paral·lel de fa un segle

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Dedicat a la recuperació i a la di-
vulgació del patrimoni musical
sacre europeu, el Cicle de Música
Sacra de Cardona celebrarà en-
guany l’onzena edició i recupera-
rà un tercer concert. Així, la Col·le-
giata de Sant Vicenç del Castell de
Cardona acollirà els dies 29 de
març i 3 d'abril els dos primers
concerts del cicle i, el tercer, el 19
d’abril, se celebrarà a l’església
parroquial de Sant Miquel.

Dirigit per Josep Maria Sauret,
el cicle l’obrirà diumenge el pres-
tigiós Cor Lerània en un concert
dedicat al romanticisme religiós i
en el qual actuarà la soprano Me-
ritxell Milà. Sota la direcció de
Jordi Noguera, la formació musi-
cal la completarà el grup coral de

l’Escola Municipal de Música de
Cardona Musicant, dirigit per
Montse Cots. La cita següent, el 3
d’abril, anirà a càrrec de la Coral

Cantiga amb la direcció de Josep
Prats, que oferirà un programa ti-
tulat «Música per a l’esperit. De
Bach a Pau Casals». A la formació
l’acompanyarà la Capella de la
Col·legiata de Sant Vicenç.

El cicle el clouran el 19 d’abril
l’Escolania de Sant Miquel, la Co-
ral Cardonina i l’Ensemble de la
Banda de Música de Cardona,
que se sumen enguany al Cicle de
Música Sacra. Amb la soprano
Ana Belén Ayala i la pianista Fran-
cina Ribas Vicente i sota el títol d’A-
ve Maria, les tres formacions ofe-
riran un concert de música ma-
riana amb motiu del 75è aniversari
del retorn de la imatge de la Mare
de Déu del Patrocini a Cardona. La
direcció la signen Ovidi Cobacho
i Xavier Ventosa.
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Cardona incorpora un tercer
concert al cicle de música sacra
Al Cor Lerània i a la Coral Cantiga se suma un recital de l’Escolania

de Sant Miquel, la Coral Cardonina i l’Ensemble de la Banda de Música


Imatge d’arxiu de la Coral Cantiga en una actuació al cicle Veus al Castell de l'Oller del Mas

ARXIU/MARTA PICH

29 de març, 3 i 19 d’abril
Els concerts començaran a les
19 h; els dos primers, a la

Col·legiata de Sant Vicenç, i el tercer,
a l’església parroquial de Sant Mi-
quel. Les entrades (12 euros per als
dos primers i 8 el tercer) es poden
adquirir a http://entrades.cardonatu-
risme.cat, a l’Oficina de Turisme de
Cardona oficinaturisme@cardona.cat
i al mateix monument, una hora i mit-
ja abans de l’inici de cada concert.



LES DATES

Més de 700 nens i nenes de
quart de primària de totes les es-
coles d’Igualada i de Vilanova del
Camí (una vintena de centres edu-
catius) participaran avui en la can-
tata escolar que organitzen l’A-
juntament d’Igualada i les escoles
municipals d’art, música i teatre,
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. La cita
és al pavelló de les Comes, a les 7
de la tarda. 

Enguany s’estrena una cantata
que Xavier Cassanyes (música) i
l’escriptor capelladí Joan Pinyol
(text) han escrit especialment per
a l’ocasió, en què han adaptat el
conte Raspall, original de Pere
Calders. L’estrena d’avui tindrà la
presència dels fills de l’escriptor. A
la cantata escolar, que dirigeix
Montserrat Roser, també hi parti-
cipen alumnes i professors del
tres centres organitzadors; així,
de l’escola de música, a més de
l’Ensemble de Vent –dirigida per
Francesc Gregori–,  hi prendrà
part un cor d’alumnes i també
professors que acompanyaran la
cantata amb els seus instruments;
una alumna de l’escola de teatre es
farà càrrec de la narració, i el pro-
grama, tant la il·lustració com la
maquetació, ha estat dissenyat
per un alumne de l’escola d’art. Els
responsables de la formació dels
mestres són David Obiols (plàsti-
ca) i Montserrat Roset (música).
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Amb música de Xavier
Cassanyes, el capelladí Joan
Pinyol ha adaptat el conte
«Raspall», de Pere Calders



Més de 700 nens
i nenes participen
avui en la
cantata escolar
d’Igualada
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BERGA
Teatre Kursaal Avui, a les
18 h, a la sala gran, represen-
tació de l’espectacle Esperan-
ça Dinamita, a càrrec de Le
Croupier. Entrades: 15 euros;
12 euros amb el carnet del Ga-
lliner i menors de 25 anys; 6
euros els majors de 65 anys.

IGUALADA
Club del llibre Avui, a les
19 h, a la Biblioteca Central,
Maria Barbal participarà en
una trobada amb els lectors.
Entrada lliure.

MANRESA
Concurs literari «Somnis
daurats» L’Associació de
Veïns de la Barriada Saldes-
Plaça Catalunya organitza la
desena edició del concurs lite-
rari. S’estableixen dues moda-
litats: poesia i narrativa i el
tema és lliure. Els treballs han
de ser inèdits i escrits en cata-
là. El termini per a presentar-
los es tancarà el 16 de maig.
Es poden lliurar personalment
al local de l’entitat, al centre cí-
vic Selves i Carner (Bernat
Oller, 14-08242 de Manresa).
També es poden enviar per co-
rreu o a l’adreça
pcatalunya@lasequia.cat. Més
informació: 93 877 24 88 o
www.lasequia.cat/pcatalunya.

IGUALADA
Setmana de concerts d’a-
lumnes de l’Escola Munici-
pal de Música Fins al 27
de març, cada dia, de 17.30 a
21 h. Entrada lliure.
«Cantata Raspall» Avui, a
les 19 h, al pavelló d’hoquei de
les Comes, amb alumnes de 4t
de totes les escoles d’Igualada
i de Vilanova del Camí.

MANRESA
Concert i presentació
Avui, a les 20 h, a l’Auditori del
Conservatori Municipal de Mú-
sica de Manresa, Joan Antoni
Martínez presentarà el llibre
L’ocell feliç. Peces infantils per
a guitarra clàssica. Es farà un
concert ambalumnes i profes-
sors de guitarra del Conserva-
tori. Entrada lliure.
Workshop: «taller de trom-
petes BSC» Dijous, a les
11 h, a La Casa dels Pianos.
Per a trompetistes professio-
nals i estudiants avançats.
Presentació de les trompetes
BSC construïdes a mà pel fa-
bricant Tomomi Kato. Works-
hop amb Guillermo Calliero.

SANT JOAN DE VILATORRADA
Taller: «Música en família»
Del 28 d’abril al 19 de

maig, Objectiu: que els pares i
mares puguin gaudir de mo-
ments musicals amb els fills.
Està dirigit a infants de 2 a 3
anys. Amb Núria Checa, pro-
fessora de música. Preu: 20
euros per trimestre. Dates: 3,
10, 17 i 24 de febrer; i 28 d’a-
bril, 5, 12, i 19 de maig, de
15.15  a 16 h, a la llar d’infants

municipal El Xiulet. Informació
i inscripcions al Xiulet (ptge.
Mas Sant Joan, 7).
direccio.ebm.elxiulet@en-
cis.coop i 93 876 71 00.

SÚRIA
Setmana cultural de l’Escola
Municipal de Música Avui,
a les 20 h, audició de bateria,
al Petit Auditori de l’Escola Mu-
nicipal de Música. 

MANRESA
Taller de psicodrama Avui,
a les 18 h, a l’Espai Social Man-
resa (antic Club Sant Jordi), s’i-
nicia el cicle d’audiovisuals de
viatge, que té com a tema mo-
nogràfic les illes, amb una ses-
sió sobre Tenerife i Irlanda.

IGUALADA
Cicle «Una mirada a les so-
cietats on la descendència
es transmet a través de la
dona» Avui, a les 20 h, a la
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí, a càrrec d'Anna Mir Danés.
Ho organitza: ATLAS.

MANRESA
Cicle «Pessics de vida»
Avui, a les 20 h, a la Sala d’Ac-
tes del Centre Cultural el Casi-
no, el periodista Joan Piqué
entrevistarà el científic Pere-
Joan Cardona. Entrada lliure.
Tertúlia amb Marc Sellarès
Avui, a les 20 h, a la Casa

Lluvià, l’artista Marc Sellarès
parlarà amb els assistents
amb motiu de l’exposició Pre-
só mental. Entrada lliure.

LA COROMINA
Curs de gimnàstica dolça
Avui, de 19.15 a 20 h, al Casal
de Gent Gran de la Coromina.
Sessions gratuïtes cada dime-
cres, a càrrec del tècnic d’es-
ports, Joan Corominas.

MANRESA
Casal Gent Gran Avui, a les
17 h, xerrada sobre oftalmolo-
gia i gent gran, amb Josep Ba-
dal i Irina Martínez.
Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes Dijous, cami-
nada al Gorg Blau amb sortida
a les 8.30 h de la plaça de Sant
Domènec.

SÚRIA
L’hora del conte Avui, a les
17.30 h, a la biblioteca, a cà-
rrec de la Tieta Lourdes. Per a
infants a partir de 3 anys.

SÚRIA
Deixalleria mòbil Avui, de
16.15 a 17.15 h, al costat de
les escoles Francesc Macià i
Fedac, recollida de residus de
mida petita que no es poden
llençar als contenidors. 

NAVÀS
Club d’Avis Avui, a les 18 h,
ball amb Alba.

IGUALADA
Tallers de cal·ligrafia antiga
Artèria, Espai d’Art i Tallers

(Argent, 33-Passatge Galí, 6)
organitza els tallers: Cal·ligra-
fia Uncial, els dilluns 13, 20 i
27 d’abril, de 19 a 20 h. Cal·li-
gradia Carolina, els dilluns 11,
18 i 25 de maig, de 19 a 20 h.
Cal·ligrafia gòtica, els dilluns 1,
8 i 15 de juny, de 19 a 20 h. A
càrrec de Jaume Vizcarra. Telè-
fon: 93 803 15 61 o 649 024
394 (Lluïsa). Places: 5 mínim i
8 màxim. Preu: 40 euros, amb
material. 

MANRESA
Taller de psicodrama Avui,
de 19 a 21 h, al local de l’Asso-
ciació de Veïns de la Sagrada
Família.
Taller d’art tantra Avui, a
les 20.30 h, a l’Espai Anna-
masté.

MANRESA
Oficina Jove del Bages
Ofereix assessorament, confi-
dencial i gratuït, sobre drogues
(cannabis, alcohol, tabac...) a
joves, professionals, familiars.
Horari: dijous, de 17 a 19 h, a
l’Oficina Jove del Bages (Sant
Blai, 14). Tel. 93 877 13 60.
Correu-e: salutbages@oficina-
jove.cat. 

CAL ROSAL
Emergents.0 El Konvent de
Cal Rosal ha obert la convoca-
tòria del projecte de difusió ar-
tística que dóna suport a crea-
dors que són poc coneguts o
no formen part del circuit co-
mercial, mitjançant la conces-
sió d’un espai expositiu dife-
rent del concepte clàssic. Di-
recció: Jennifer i Sheila More-
no. Contacte per a obtenir més
informació: hello@emergents-
zero.com.

MANRESA
Murs plàstics El Cercle Ar-
tístic de Manresa organitza el
projecte Murs plàstics per fo-
mentar l’art urbà com a ele-
ment transformador. S’hi pot
prendre part a títol individual o
col·lectiu. Temàtica i disciplina
lliure, sobre els murs propo-
sats (inventari a www.murs-
plastics.wordpress.com). Cal
fer arribar les propostes al Cer-
cle (Barreres, 1) o a mursplas-
tics@gmail.com. No s’admeten
treballs amb continguts polí-
tics, irreverents, obscens, xe-
nòfobs, sexistes, homòfobs o
que atemptin contra la digni-
tat de les persones. Les pro-
postes seleccionades pel jurat
rebran el material necessari i
200 euros. El jurat es reunirà
periòdicament per seleccionar
els projectes. 
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AGENDA 

ANNIE ★★

Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica, musical. 118 min.
Direcció: Will Glucck.
Intèrprets: Jamie Foxx (Will
Stacks), Quvenzhané Wallis
(Annie), Rose Byrne (Grace),
Cameron Díaz (Hannigan),
Bobby Cannavale (Guy) i David
Zayas (Lou).  Annie és una
nena que s’ha criat en un
orfenat i ha patit l’odi de la
senyoreta Hannigan, fins que
arriba el dia que el milionari
Will Stacks decideix adoptar-
la. Bages Centre (Manresa).

CHAPPIE ★★★

Estats Units, 2015. Ciència-
ficció. 120 min. Direcció: Neill
Blom-kamp. Intèrprets: Sharlto
Copley (veu de Chappie), Dev
Patel (Deon Wilson), Hugh
Jackman (Vincent Moore),
Sigourney Weaver (Michelle
Bradley).  Chappie és una
màquina dissenyada per a la
repressió policial que acaba
descobrint la seva humanitat.
Uns joves informàtics troben
la manera de fer-la pensar.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

CINCUENTA SOMBRAS DE
GREY ★★

Estats Units, 2015. Drama
romàntic. 125 min. Direcció:
Sam Taylor-Johnson. Intèr-
prets. Jamie Dornan (Christian
Grey), Dakota Johnson
(Anastasia Steele). 
L’estudiant de literatura
Anastasia Steele rep
l’encàrrec d’entrevistar
l’enigmàtic home de negocis
Christian Grey. Es coneixen i
s’enamoren, però ella
descobreix que a ell li agrada
dur les fantasies a l’extrem.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

DESTERRADO★

Xina, 2014. Acció. 94 minuts.
Direcció: Nick Powell.
Intèrprets: Hayden
Christensen (Arken), Nicolas
Cage (Gallain), Liu Yifei(Lian),
Andy On (Shing), Fernando
Chien (Wu).  A l'edat mitjana,
dos cavallers cristians
companys d'armes,
destrossats per la crueltat de
les Croades, separen els seus
destins. El primer es
converteix en líder d'una
banda de bandits a la Ruta de
la Seda. El segon, perjudicat
per l'opi, es guanya la vida
com a mercenari en terres del
Llunyà Orient. Temps després,
es retroben. Bages Centre
(Manresa).

EL FRANCOTIRADOR ★★★

Estats Units, 2014. Drama
bèl.lic. 134 min. Direcció: Clint
Eastwood. Intèrprets: Bradley
Cooper (Chris Kyle), Sienna
Miller (Taya Kyle), Jake
McDorman (Biggles).  Chris
Kyle va arribar a abatre més
de 150 objectius durant les
seves missions com a
franctirador de la marina nord-
americana. Aquestes xifres de
rècord li van causar un
desgast emocional i familiar
perquè les víctimes eren
persones. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

ENAMORARSE ★★★

Estats Units, 2013. Comèdia
romàntica. 96 min. Direcció:
Adam Rodgers. Intèrprets:
Andy Garcia (George
Hartman), Vera Farmiga (Edith
Martin), Taissa Farmiga
(Audrey Martin) i COnrad
(Spencer Lofranco).  George
i Edith són dos divorciats que
s’enamoren a primera vista
mentre fan una visita pel
Middleton College, que podria
ser la universitat dels seus
respectius fills. Guiu (la Seu).

KINGSMAN: SERVICIO 
SECRETO ★★★

Estats Units i Regne Unit,
2014. Acció, espionatge. 129
min. Direcció: Matthew
Vaughn. Intèrprets: Colin Firth
(Harry Hart / Galahad), Samuel
L. Jackson (Richmond Valen-
tine), Taron Egerton (Gary
Eggsy Unwin). Una agèn-
cia d’espies vetlla per avortar
conspiracions terroristes. Però
la darrera amenaça necessita
solucions diferents. Un dels
agents més prestigiosos,
Harry Hart, recluta Gary, un
adolescent conflictiu. Bages
Centre (Manresa), Guiu (La
Seu) i Multicines Abrera.

LA CONSPIRACIÓN DE NO-
VIEMBRE★★

Regne Unit, 2014. Acció,
thriller. 108 min. Direcció:
Roger Donaldson. Intèrprets:
Pierce Brosnan (Peter
Devereaux), Olga Kurylenko
(Alice), Will Patton (Perry),
Luke Bracey (David Mason). 
L’agent de la CIA Peter
Deveraux consegueix jubilar-
se. Però l’agència contacta
amb ell per a una darrera
missió: protegir Alice Fournier,
una testimoni que pot
destapar una conspiració.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA MUJER DE NEGRO 2: EL
ÁNGEL DE LA MUERTE ★
Regne Unit, 2015. Terror. 98
min. Direcció: Tom Harper.
Intèrprets: Phoebe Fox (Eve),
Jeremy Irvine (Harry), Helen
McCrory (Jean), Ned Dennehy
(Jacob).  Durant la Segona
Guerra Mundial a Londres, un
grup de nens és evacuat a
una finca vella amb la seva
professora Eve, però els petits
es comporten d’una manera
estranya. Multicines Abrera.

PERDIENDO EL NORTE ★★

Espanya, 2015. Comèdia

romàntica. 102 min. Direcció:
Nacho G. Velilla. Intèrprets:
Yon González (Hugo), Blanca
Suárez (Carla), Julián López
(Braulio), José Sacristán
(Andrés), Miki Esparbé (Rafa).
Hugo i Braulio són dos
joves que, davant la manca
d’expectatives laborals, van a
Berlín. Topen amb Carla i el
seu germà Rafa, que tenen
feina al restaurant d’un turc. El
somni alemany, però, no
necessàriament s’ha de
cumplir. Amb el manresà Miki
Esparbé en el repartiment.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

PURO VICIO★★★

Estats Units, 2014. Thriller,
comèdia dramàtica. 149 min.
Direcció i guió: Paul Thomas
Anderson. Intèrprets: Joaquin
Phoenix (Larry ‘Doc’ Sportello),
Josh Brolin (lloctinent  ‘Bigfoot’
Bjornsen), Owen Wilson (Coy
Harlingen).  El detectiu Doc
Sportello fa molt temps que
no veu la seva anterior nòvia,
Shasta. Fins que un dia, irromp
a la seva vida i li demana que
investigui el seu amant, un
magnat immobiliari. Bages
Centre (Manresa).

SAMBA ★★

França, 2014. Comèdia. 115
min. Direcció i guió: Eric
Toledano i Olivier Nakache.
Intèrprets: Omar Sy (Samba),
Charlotte Gainsbourg (Alice),
Tahar Rahim (Wilson), Izïa
Higelin (Manu), Hélène
Vincent (Marcelle).  El destí
fa que es coneguin un
senegalès, que fa deu anys
que viu a França sense papers
i ja ha treballat en moltes
feines, i l’Alice, que viu un
complicat moment personal.
Dels directors de la reeixida
Intocable, amb un dels seus
protagonistes, Omar Sy.
Bages Centre (Manresa) i
París (Solsona).

Les pel·lícules

LA CARTELLERA
★★★★★ OBRA MESTRA ★★★★ MOLT BONA ★★★ BONA ★★ INTERESSANT ★ REGULAR ● DOLENTA

EL AÑO MÁS VIOLENTO ★★★

Estats Units, 2014. Drama. 125 min. Direcció: J. C. Chandor.
Intèrprets: Oscar Isaac (Abel Morales), Jessica Chastain (Anna
Morales), David Oyelowo (Lawrence), Alessandro Nivola (Peter
Forente), Albert Brooks (Andrew Walsh) i Catalina Sandino
Moreno (Luisa).  Abel Morales és un emigrant hispà que
intenta guanyar-se la vida amb un negoci honest, a la Nova York
del 1981. Però la decadència moral i la corrupció li compliquen la
vida. Bages Centre (Manresa).

HOME: LLAR, DOLÇA LLAR ★★★

Estats Units, 2015. Animació, comèdia. 94 min. Direcció: Tim
Johnson. Guió: Tom J. Astle i Matt Ember, basat en el llibre d’Adam
Rex. Oh és un extraterrestre inadaptat que arriba a la Terra i
fa amistat amb una noia aventurera que es diu Tip. Amb ella, Oh
arriba a entendre què significa tenir una llar. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

OBSESIÓN ★★

Estats Units, 2015. Thriller. 91 min. Direcció: Rob Cohen.
Intèrprets: Jennifer Lopez (Claire), Ryan Guzman (Noah), Kristin
Chenoweth (Vicky), John Corbett (Garrett), Ian Nelson (Kevin) i
Lexi Atkins (Allie).  Claire s’acaba de separar i intenta superar el
divorci juntament amb el seu fill, Kevin. Quan el jove Noah
s’instal·la a la casa veïna, l’amistat esdevindrà una atracció física
de final incert. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

PRIDE ★★★

Regne Unit, 2014. Comèdia dramàtica. 120 min. Direcció:
Matthew Warchus. Intèrprets: Bill Nighy (Cliff), Imelda Stauton
(Hefina), Dominic West (Jonathan), Paddy Considine (Dai) i
Andrew Scott (Gethin).  L’estiu del 1984, quan governa
Thatcher, un grup de gais i lesbianes recapta fons pels miners en
vaga. Com que el sindicat no ho accepta, els activistes agafen un
minibus i van a un poble de Gal·les. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Home: llar, dolça llar 18.00-20.00 h
Sala 1 Puro vicio 22.00 h
Sala 2 Kingsman: servicio secreto 17.15-19.45-22.15 h
Sala 3 La conspiración de noviembre 18.15-20.20-22.35 h
Sala 4 Pride 17.20-19.50-22.20 h
Sala 5 50 sombras de Grey 17.30-20.00-22.30 h
Sala 6 Home: hogar, dulce hogar 3D 17.00 h
Sala 6 El francotirador 19.00-22.00 h
Sala 7 Obsesión 18.25-20.20-22.40 h
Sala 8 Chappie 18.00-20.15-22.30 h
Sala 9 Home: hogar, dulce hogar 18.30-20.30 h
Sala 9 Desterrado 22.40 h
Sala 10 El año más violento 18.00-20.15-22.30 h
Sala 11 Annie 18.10 h
Sala 11 Samba (català) 20.20-22.35 h
Sala 12 Perdiendo el norte 18.15-20.20-22.40 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 C/ HOSTAL DEL PI, 4-6

Sala 1 Home: hogar, dulce hogar 18.00-20.00 h
Sala 1 La mujer de negro 2 21.55 h
Sala 2 Home: hogar, dulce hogar 3D 17.30 h
Sala 2 La conspiración de noviembre 19.30-21.40 h
Sala 3 50 sombras de Grey 19.00-21.30 h
Sala 4 Obsesión 17.30-19.30-21.30 h
Sala 5 Perdiendo el norte 17.30-19.40-21.50 h
Sala 6 Chappie 18.10-20.40 h
Sala 7 El francotirador 18.40-21.20 h
Sala 8 Kingsman: servicio secreto 18.30-21.00 h

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES
QUE FACIN LES SALES EN LA PROGRAMACIÓ 



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS


