
Gener / Febrer / Març 2023

Còmics i 
cinema 

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



29 de gener i 4 de febrer
María y yo
Félix Fernández de Castro, 
2010. VE. 
+3 anys

5 i 11 de febrer
Scott Pilgrim contra 
el món
Edgar Wright, 2010. VOSC. 
+7 anys

12 de febrer i 26 de març
Charlie Brown i Snoopy: 
La pel·lícula de Peanuts
Steve Martino, 2015. VC. 
+3 anys

19 i 25 de febrer 
Garfield, la pel·lícula
Peter Hewitt, 2004. VC. 
+4 anys

7 de gener i 18 de febrer
Astèrix a Amèrica
Gerard Hahn, 1994. VC. 
+ 4 anys

8 i 14 de gener
Mortadel·lo i Filemó. 
Missió: salvar la Terra 
Miguel Bardem, 2008. VC. 
+6 anys

15 i 21 de gener
Mafalda, la película 
Carlos D. Márquez, 1982. VE. 
+3 anys

22 i 28 de gener
La malvada guineu 
ferotge
Patrick Imbert, Benjamin 
Renner, 2017. VC. 
+3 anys
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Còmics i cinema: 
historietes compartides

Quan tenim set de vida i d’aventures, els còmics ens ho poden donar tot. 
Per això, aquest hivern, la vinyeta passa a la pantalla. Hi desfilaran periodis-
tes intrèpids, éssers màgics, heroïnes poderoses, personatges maldestres 
i animalons icònicament entranyables. Adaptacions del còmic americà, de 
l’escola franco-belga, de grans i estimats dibuixants catalans o del manga 
japonès, tots us esperen a la FilmoXica. Com deia la cançó ara “tan sols hi 
faltes tu”. 

Algunes de les pel·lícules que hi podreu veure:

26 de febrer i 4 de març
Murmuris del cor
Yoshifumi Kondô, 1995. VC. 
+7 anys

5 i 11 de març
Els Barrufets
Raja Gosnell, 2011. VC. 
+3 anys

12 i 18 de març
Les Aventures 
extraordinaries d’Adèle 
Blanc
Luc Besson, 2010. VC. 
+6 anys

19 i 25 de març
Tintin i el llac dels 
taurons
Raymond Leblanc, 1972. VC. 
+6 anys

Més informació a filmoteca.cat


