
Programació
Gener - febrer 2021 
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

 16 Gener
 19h. VDC

TODOS PARA UNO
Dir. David Ilundain. Int.: David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura. Durada 90min. 
Drama. 2020. Espanya. VDC

Un professor interí assumeix la tasca de ser el tutor d’un classe de sisè de primària en un poble 
completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar a un alumne malalt 
a l’aula, es troba amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus companys i companyes 
volen que torni a classe.

 23 Gener
 19h. VDE

 24 Gener
 18h. VDE

PINOCHO
Pinocchio. Dir. Matteo Garrone. Int.: Roberto Benigni, Federico Ielapi.125min. Italia. Fantàstica. 

L’actor guanyador del Premi de l’Acadèmia® Roberto Benigni interpreta a Geppetto, un vell 
fuster que crea una marioneta de fusta. Però succeeix una cosa màgica, l’entremaliada 
marioneta comença a parlar, a caminar, a córrer i a menjar com qualsevol nen. Geppetto li posa 
el nom de Pinotxo i el cria com a un fill. Però a Pinotxo li resulta difícil ser bo. Es deixa portar 
fàcilment pel mal camí i va de desgràcia en desgràcia. 

30 Gener
19h. VOSC

RAUF
Dir.: Soner Caner, Baris Kaya. Int.: Alen Hüseyin Gürsoy, Yavuz Gürbüz, Seyda Sözüer, Veli 
Ubic,. 94’ Turquia. 2016 VOSC

Rauf té l’esperança de guanyar-se a la noia dels seus somnis i una cosa més major que ell, 
Zana, amb l’ajuda del color rosa. Però, a què s’assembla el rosa de totes maneres?.
Serà capaç de trobar-ho en el petit poble kurd cobert per la neu i situat a la part alta de les 
muntanyes?. Mentrestant, rumors inquietants es propaguen des del món exterior.
Premis i festivals: 2016: EFA Young Audience Award

 13 Febrer
 19h. VOSC

ANIARA
Dir.: Hugo Lilja, Pella Kagerman Int.: Emelie Garbers, Arvin Kananian, Pablo Salvador N.G.,78’. 
Suècia. 2018. Ciència-Ficció. VOSC
Una nau que porta passatgers a Mart és desviada del seu rumb, causant que els passatgers 
considerin el seu lloc en l’univers.
Premis i festivals: 2018: Toronto International Film Festival. Secció oficial /2020 Swedish 
Guldbagge awards : Premi director, actriu principal, millor efectes visuals

 20 Febrer
 19h. VOE

LA BODA DE ROSA
Dir. Icíar Bollaín. Int.:Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza. 99min. 2020. Comèdia. VOE
 
A punt de fer 45, la Rosa, s’adona que ha viscut sempre per als altres i decideix marxar, deixar-ho 
tot i prémer el botó nuclear. Vol prendre les regnes de la seva vida i complir el somni de tenir un 
negoci propi. Però aviat descobrirà que els seus germans i la seva filla tenen altres plans, i que 
canviar de vida no és tan senzill si no està en el guió familiar.

 27 Febrer
 18h. VOC

VOC
Projecció de tots els curtmetratges a competició de la Mostra del VOC. 

Primera part: Panteres d’Èrika Sánchez; Paris, la meca del parkour de Biel
Macià; Emilia de Cristina Guillen; Tristos Tòpics de Joanic Geniüt; 
Els que callen d’Albert Folk Descans 
Segona part: Camí d’Àrreu d’Aleix Gallardet; L’estrany d’Oriol Guanyabens;
Redempció de Miguel Llorens; Renaixem de David Segarra;
Preludi d’Adrià Guxens.

 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

   - al Cinema Catalunya


