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COMÈDIA 

Iré donde tú vayas 

Vali i Mina són dues germanes completament oposades, 
distanciades pels avatars de la vida. Una és cantant, somiadora 
i emotiva. L'altra és un terapeuta, distant i racional. El seu pare 
acaba trobant l'oportunitat perfecta per reunir-les durant un 
cap de setmana i intentar reconciliar-les: Vali té una audició a 
París i és Mina qui haurà de portar-la allà, malgrat el seu 
rebuig per la passió de la seva germana. 

Edat recomanada: Tots els públics 

Jean-François i el sentit de la vida 

Francesc, un nen solitari de tretze anys, descobreix a 
l'escola el llibre "El mite de Sísif", del filòsof Albert Camus, 
pel qual queda fascinat. A partir d'aquest moment decideix 
convertir-se en existencialista, es puja el coll de la jaqueta i 
es fa dir Jean-François. El seu nou objectiu serà anar a París 
a trobar a Camus. Lluna, una adolescent que viu el present, 
l'acompanyarà en la seva aventura amb una única condició: 
parar pel camí per retrobar-se amb el noi francès amb el 
qual va tenir una història l'estiu passat. 

Edat recomanada: +13 

DRAMA ROMÀNTIC 

Emma 

Nova adaptació de la novel·la de Jane Austen sobre la vida 
de la jove Emma. Emma Woodhouse és una jove 
guapa, intel·ligent i adinerada a la qual, a més, li encanta 
ficar-se en els assumptes amorosos del seu cercle social en el 
seu avorrit poble anglès. A punt d'afrontar els reptes de la 
vida adulta i deixar enrere l'adolescència, Emma haurà de 
lidiar amb les conseqüències de diversos aparellaments 
poc afortunats, alhora que descobrirà 
l'amor romàntic. 

Edat recomanada: + 10 

https://youtu.be/Qls3UVk5GJE
https://youtu.be/KoKZhwBrDWM
https://youtu.be/APRWZXZE6jM


ANIMACIÓ 

El Amor està en el agua 

Després d'accedir a la Universitat, Hinako es muda a un poble 
de la costa. Allà es dedica a agafar ones, ja que se sent 
invencible quan surfeja, però segueix sense tenir clar què li 
espera en el futur. Quan es desencadena un foc al poble, 
Hinako coneix al jove bomber Minato. A mesura que tots dos 
comparteixen el seu temps mentre es dediquen al seu esport 
favorit, Hinako comença a adonar-se que el que més desitja 
al món és, com Minato, ajudar altres persones. 

Edat recomanada: Tots els públics 

AVENTURES 

La Familia que tú eliges 

Zak és un jove amb Síndrome de Down que s'escapa de la 
seva residència per perseguir el seu somni de convertir-se en 
un lluitador professional en una escola de lluita. Una sèrie de 
circumstàncies el porten a trobar-se amb Tyler un delinqüent 
que també s'ha donat a la fuga i que es convertirà en el seu 
entrenador i aliat. La seva aventura els porta a conèixer a 
Eleanor, una infermera una mica peculiar que s'uneix a ells 
en el seu viatge a través del nord de Califòrnia. 

Edat recomanada: +7 

https://youtu.be/St7-jIHVskk
https://youtu.be/UrfPfodUL4Q


DRAMA 

Adam 

Casablanca, Marroc. Abla regenta una humil pastisseria al 
seu propi habitatge. Allà viu sola amb Warda, la seva filla de 
8 anys. Un dia la seva rutina es veu interrompuda per Samia, 
una jove embarassada que cerca feina i sostre. A la petita li 
atrau la nouvinguda des del primer moment, però la mare 
s'oposa inicialment a acollir l'estranya a casa seva. A poc a 
poc, la determinació d'Abla va cedint i l'arribada de Samia 
els obre a les tres la possibilitat d'una nova vida. 

Edat recomanada: Tots els públics 

Adú 

Dos nens que intenten desesperadament arribar fins a 
Europa des Camerun. Un activista mediambiental que 
lluita contra la caça furtiva. Una munió de subsaharians 
que intenten saltar la tanca de Melilla. Tres històries 
entrellaçades, inspirades en milions d'històries reals al 
voltant de l'drama de la immigració. 

Edat recomanada:+16 

El Año que dejamos de jugar 

Anna té nou anys i viu feliçment al Berlín dels anys 30 com 
qualsevol altra nena de la seva edat. Però l'imminent ascens 
de Hitler al poder està a punt de canviar-ho tot per a ella i 
la seva família, d'origen jueu i decideixen que el millor és 
abandonar el país. Anna i la seva família fugen a Suïssa. 

Edat recomanada: Tots els públics 

https://youtu.be/PdJbkVEkAMM
https://youtu.be/KGRJgi79x18
https://youtu.be/XPg2qw2KzKI


La Hija de un ladrón 

Sara ha estat sola tota la vida. Té 22 anys, un nadó i el 
seu desig és formar una família al costat del seu germà 
petit i el pare del seu fill. El seu pare, Manuel, 
després d'anys d'absència i surt de la presó, decideix 
reaparèixer en les seves vides. Sara sap que ell és el 
principal obstacle en els seus plans i pren una decisió 
difícil: allunyar-lo d'ella i del seu germà. 

Edat recomanada: +12 

La Inocencia 

Lis és una adolescent que somia amb convertir-se en artista 
de circ i sortir del seu poble, encara que sap que per 
aconseguir-ho haurà de lluitar durament amb els pares. És 
estiu i Lis es passa el dia jugant als carrers del poble amb les 
seves amigues i tontejant amb el seu xicot, uns anys més 
gran que ella. La manca d'intimitat i el xafardeig 
constant dels veïns obliguen a Lis a portar aquesta relació 
en secret perquè els seus pares no s'assabentin. Però aquest 
estiu idíl·lic arriba al final i, amb l'inici de la tardor, Lis 
descobreix que està embarassada. 

Edat recomanada: +16 

Las Niñas 

Cèlia, una nena de 11 anys, viu amb la seva mare i estudia 
en un col·legi de monges a Saragossa. Brisa, una nova 
companya acabada d'arribar de Barcelona, l'empeny cap a 
una nova etapa en la seva vida: l'adolescència. En 
aquest viatge, a l'Espanya de l'Expo i de les Olimpíades 
del 92, Cèlia descobreix que la vida està feta de moltes 
veritats i algunes mentides. 

Edat recomanada: +7 

https://youtu.be/rNAXkHBcdhA
https://youtu.be/5AYCXGr2aqw
https://youtu.be/R_PjEmYMxoE


Uno para todos 

Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d'una 
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 vol que torni a 
classe. 

Edat recomanada: +7 

El Viaje de Fanny 

Als seus 12 anys, Fanny és una nena valenta que està 
amagada en una casa lluny dels seus pares i es fa càrrec de 
les seves dues germanes petites. Abans de fugir 
precipitadament, Fanny lidera un grup de vuit nens, i 
s'involucra en un perillós viatge a través de la França 
ocupada per arribar a la frontera amb Suïssa. Entre les pors, 
el riure compartit i les trobades inesperades, el petit grup està 
aprenent tot sobre la independència i descobreix la solidaritat 
i l'amistat. 

Edat recomanada: +7 

El Viaje de Marta 

Una família se'n va de vacances a un resort del Senegal. La 
filla adolescent lluita per conèixer a gent de la seva edat i fer 
amics. Finalment coneix a un treballador de l'hotel que somia 
ser cineasta mentre grava les excursions dels visitants. El 
problema de les desigualtats socials i les diferents cultures 
seran una trava per a la noia, que començarà a adonar-se de 
com funciona el món. 

Edat recomanada: +7 

https://youtu.be/HKKoGLuLLJ0
https://youtu.be/BtkHmBLefZw
https://youtu.be/MzIfsWb6zDI


SÈRIES TV 

Merlí. Primera temporada 

El professor de filosofia Merlí Bergeron escull un grup 
d'alumnes de batxillerat per convertir-los en els peripatètics 
de segle XXI. Com si fos un nou Aristòtil, Merlí els 
ensenyarà a qüestionar les coses i a reflexionar. Però, pel seu 
caràcter irònic i irritant, desperta antipaties a l'institut, 
perquè no tots els professors estan disposats a aguantar les 
seves manies. Ni tampoc el seu fill, l'alumne més difícil que 
ha tingut mai i amb el qual intentarà millorar la seva relació. 

Edat recomanada: +16 

SUSPENS 

No matarás 

Dani, un bon noi que durant els últims anys de la seva vida 
s'ha dedicat exclusivament a tenir cura del seu pare malalt, 
decideix reprendre la seva vida després de la mort d'aquest. 
Just quan ha decidit emprendre un llarg viatge, coneix a 
Mila, una noia tan inquietant i sensual com inestable, que 
convertirà aquesta nit en un autèntic malson. Les 
conseqüències d'aquesta trobada duran a Dani fins a tal 
extrem que es plantejarà coses que mai hauria pogut 
imaginar. 

Edat recomanada: +16 

https://youtu.be/edqD0r_fpps
https://youtu.be/F3IpLKCv5IY
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