
Programació
Juny 2020 
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

6 Juny
19h. VDE

1917
1917. Dir.: Sam Medes Int.: Colin Frith, Benedict Cumberbatch, Marl Strong, Andrew Scott.  
2019. 118min. Regne Unit-Estats Units.  Drama bèl·lic. +12 anys. VDE 

3 Premis Oscar: Millor fotografia, so i efectes visuals
En el més cru de la Primera Guerra Mundial, dos joves soldats britànics reben una missió 
aparentment impossible. En una cursa contrarellotge, han de travessar el territori enemic per 
lliurar un missatge que evitarà un atac mortífer contra centenars de soldats, entre ells el propi 
germà del Blake.

14 Juny
18h. VDE

PARÁSITOS
Gisaengchung. Dir.: Bong Joon-Ho  Int.: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho 
Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam. 2019-132min. Corea del Sud. Comèdia dramàtica. 
VDE

Un dels èxits més rotunds de la temporada que va obtenir la Palma d’Or, la primera per a un 
cineasta coreà, i va arrasar als Oscars aconseguint una gesta històrica: fer-se amb l’Oscar a 
Millor Pel·lícula, Millor Pel·lícula Internacional i Millor Direcció per Bong Joon-ho. El llargmetratge 
gira al voltant de les diferències econòmiques que separen dues famílies coreanes i l’afany del 
protagonista per escalar de classe social a qualsevol preu.

20 Juny
19h. VOC

LA INNOCÈNCIA
Dir.: Lucía Alemnany  Int.:Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued
Drama. 92 min. +13 anys. VOC. 2019  

La Lis és una adolescent que somia a convertir-se en artista de circ i sortir del seu poble, tot 
i que sap que per aconseguir-ho s’haurà d’enfrontar als seus pares. És estiu i la Lis es passa 
el dia jugant pels carrers del poble amb les seves amigues iflirtejant amb el seu nòvio uns 
anys mésgranque ella. La manca d’intimitat i el xafardeig constant dels veïns, obliguen la a 
Lis a portar aquesta relació en secret. No vol que els seus pares se n’assabentin. Però aquest 
estiu idíl·lic arriba al final i amb l’inici de la tardor la Lis descobreix que està embarassada.

27 Juny
19h. VDE

JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE
James and the Giant Peach. Dir. Henry Seick. Productor Tim Burton. Animació . 79 min.  1996.  
VDE.    

El film suposa l’adaptació cinematogràfica del llibre infantil escrit per Roald Dahl en 1961 on 
preval un missatge final de la valoració de l’amistat, l’amor i l’abast dels somnis. No obstant això, 
la tendresa que desprenen alguns dels personatges i els ensenyaments fàcils de captar, fan 
que sigui una cinta amena i entranyable que passarà a la nostra memòria com una memorable 
pel·lícula d’animació.

 Presentació i/o cinefòrum              Familiar                      VOSE: Versió original subtitulada al espanyol                 VOE: Versió original espanyol
VOSC: Versió original subtitulada al català           VDC: Versió doblada al català             VOC: Versió original català                          VDE: Versió doblada a l’espanyol

Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar a la guixeta del cinema o bé a la nostre web4
            Si vols rebre La PROGRAMACIÓ per  WHATSAPP, afegeix-nos als teus contactes. Tel:  644 04 55 12

 Si vols rebre La PROGRAMACIÓ Inscriu-te a la Newstetter i estigues al dia de totes les novetats4

Cinema Catalunya
Ribes de Freser

PARÁSITOS
Diumenge 14 de juny 18h. · VDE


