
Juliol / Agost / Setembre 2022

Aventures 
i amistats

Dissabtes i diumenges a les 17h - entrada gratuïta amb el carnet FilmoXica



(6 i 14/08)
Chang: un drama d’una 
terra salvatge Merian C. 
Cooper, Ernest B. Schoed-
sack 1927, Muda, amb rètols 
en català +5 anys
Sessió amb acompanyament 
musical en directe 

(13 i 21/08)
Ratolins i guineus: Una 
amistat d’un altre món
Denisa Grimmová i Jan Bube-
nícek 2021 VC +5 anys

(20 i 28/08)
Calamity Rémi Chayé 2020 
84’ VOSC +9 anys

(27/08 i 04/09)
L’heroi del riu Buster Kea-
ton, 1928 Muda, amb rètols 
en català +5 anys
Sessió amb acompanyament 
musical en directe

(3 i 11/09)
Komaneko el gat curiós 
Tsuneo Goda 2009 SD +3 anys

(2 i 10/07)
Arriety i el món dels re-
menuts Hiromasa Yoneba-
yashi, 2010 VC +3 anys

(3/07) 
On és la casa del meu 
amic? Abbas Kiarostami, 
1987 VOSC  +9 anys

(9 i 17*/07)
Compta amb mi Rob Rei-
ner, 1984 VOSC +9 anys

(16* i 24/07)
L’univers de Julia Do-
naldson: El cargol i la 
balena Max Lang, Daniel 
Snaddon, 2019 +3 anys
El Grúfal Max Lang, Jakob 
Schuh, 2009 VC +3 anys

(23 i 31/07)
El vent entre les canyes 
(programa de curts)
Arnaud Demuynck, Nicolas 
Liguori, Anaïs Sorrentino, 
Rémi Durin, Madina Iskhako-
va, 2017 VC +5 anys

(30/07 i 7/08)
Binti: una youtuber 
sense fronteres Frederike 
Migom, 2019 VC +6 anys
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S’acaba l’escola, el temps es dilata i els termòmetres pugen. Hi ha qui es que-
da a casa i qui marxarà ben lluny però l’estiu és sempre sinònim d’aventures. 
Tornar a sentir el soroll dels grills, notar el vent càlid des de d’alt d’un arbre, 
buscar amagatalls, fer corredisses o a llegir a l’ombra. I és que aquest estiu, a la 
Filmoteca, s’hi veuran històries que ens mostraran que les grans aventures són 
sempre millors de la mà de grans amistats. 
Som-hi?

(10 i 18/09)
Raya i l’últim drac Don 
Hall, Carlos López Estrada, 
Paul Briggs, John Ripa, 2021  
VC  +5 anys

(17/09)
Primers amors 
VO +9 anys
L’oreig Blanca Camell i José 
López 2014 VO
Septiembre (Los amores 
jóvenes) Àngel Santos 2004 
VE
Amb la presència dels 
equips creatius dels curts

Roma al cinema 
(24/09)
Umberto D Vittorio de Sica, 
1952 VOSC +7 anys
(25/09)
Trash Luca Della Grotta, 
Francesco Dafano, 2020 VC 
+5 anys
Sessions especials en el 
marc de la Mercè

*Entrada gratuïta per a acom-
panyants pels dies 16 i 17 
de juliol en motiu de la Festa 
Major del Raval

Més informació a filmoteca.cat


