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CINEMA A LA FRESCA 2020
10 de juliol, a les 21.30 h

Las aventuras de Tadeo Jones
Espanya, 2012 / 90 min.
Dir: Enrique Gato
Int: Animació

Degut a un malentès, a Tadeo, un paleta somiador, el confonen amb un famós arqueòleg i l’envien a una expedició al Perú. 
Amb l’ajuda del seu fidel gos Jeff, una intrèpida professora, un lloro mut i un buscavides, intentarà salvar la mítica ciutat 
perduda dels Inques d’una malvada empresa de caçatresors. 

17 de juliol, a les 21.30 h

Good bye, Lenin!
Alemanya, 2003  / 118 min.
Dir: Wolfgang Becker
Int: Daniel Brühl, Katrin Saß, Chulpan Khamatova, Maria Simon, Jürgen Vogel

Berlín, octubre del 1989. Uns dies abans de la caiguda del Mur, la mare de l’Alex, una dona orgullosa de les seves idees 
comunistes, entra en coma. Quan desperta vuit mesos després, el seu fill farà el possible i l’impossible perquè no s’assabenti 
que està vivint en una Alemanya reunificada i capitalista.

24 de juliol, a les 21.30 h

The Monuments Men
Estats Units, 2014  / 118 min.
Dir: George Clooney
Int: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett

A finals de la II Guerra Mundial (1939-1945), a un selecte grup d’historiadors, directors de museus i experts en art, tant britànics 
com nordamericans, se’ls encomana la important i perillosa missió de recuperar les obres d’art robades pels nazis durant la 
guerra per retornar-les als seus legítims propietaris. 

31 de juliol, a les 21.30 h

Ágora
Espanya, 2009  / 126 min.
Dir: Alejandro Amenábar
Int: Rachel Weisz, Max Minghella, Ashraf Barhom, Oscar Isaac, Michael Lonsdale

Al segle IV, Alexandria era l’últim baluard de la cultura davant un món en crisi, dominat per la confusió i la violència. L’any 391, 
hordes de fanàtics es van acarnissar amb la llegendària biblioteca d’aquesta ciutat. Atrapada rere els seus murs, la brillant 
astrònoma Hypatia, filòsofa i atea, lluita per salvar la saviesa del món antic.

Totes  les  sess ions  t indran l lo c  a  la  p la ça  d e l  m us e u (C . Sa nt  Cr is t , 1 )
Act iv itat  gratuïta


