
 
LLOC        

Serveis Territorials del Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona  (c. Major, 14) 
 

HORA  
A les 18 h 
 

Entrada LLIURE  fins a cobrir l’aforament de la sala 
 

 

És un projecte que té per objectiu promoure la llengua catalana a la gran 

pantalla i potenciar el cinema com a eina de cohesió, gaudi col·lectiu 

i aprenentatge.  

En aquesta vuitena edició, seguim proposant-vos pel·lícules de diferents  

gèneres per passar una bona estona, i satisfer tots els gustos. 

Més informació a http://bptbloc.wordpress.com 

DIA PEL·LÍCULA DIRECTOR 
 

13 FEB 
 

EL MESTRE DE L’AIGUA 
 

 

Russell Crowe 

 

17 ABR  
 

CAFÉ SOCIETY 
 

 

Woody Allen 
 

15 MAI 
 

CANTA 

 

Garth Jennings  

 

20 MAR 
 

 

ELS ÚLTIMS DIES 
 

 

Àlex i David Pastor 

Cinema en català, i més a prop !  

Us hi esperem! 

 

ACTIVITAT GRATUÏTA 

Si la resposta és afirmativa, no et perdis la programació 

del Documental del Mes que projectem a la Biblioteca 

Pública de Tarragona*.  

Consulta la programació al Blog CineMúsica i a la  

pàgina del DOCS Barcelona: 
 

• http://bptbloc.wordpress.com  

• http://www.eldocumentaldelmes.com 

 

*En versió original i subtítols en català. 

T’AGRADA el  
CINEMA documental? 

CINEMA EN  
CATALÀ,  
I MÉS A PROP! 

Febrer - Maig  

2018 

Ple pel Català al Ple pel Català al Ple pel Català al Ple pel Català al     
Camp de TarragonaCamp de TarragonaCamp de TarragonaCamp de Tarragona    

Organitzen:Organitzen:Organitzen:Organitzen:    

 



Los Angeles, anys trenta. Bobby Dorfman és el nebot d’un poderós 

agent i productor de Hollywood. Atordit pels problemes familiars, 

decideix provar fortuna a la meca del cinema, com a noi dels en-

càrrecs del seu oncle. Aviat s’enamora de la seva secretària, i la 

seva vida farà un gir inesperat.  

                                                                         Dimarts 17 d’abril 

 

Buster Moon és un elegant coala que regenta un teatre anat a 

menys. Malgrat tot, és un optimista nat i està disposat a tot per sal-

var-lo de la ruïna. Per tal de reflotar-lo, organitza un concurs de 

cant. Una porqueta i un porquet amb molta marxa, una porc espí 

enamorada del rock, un goril·la bondadós, un ratolí presumit i una 

tímida elefant, seran els escollits. 

Dimarts 15 de maig   

Café Society 
 

Dirigida per Woody Allen 
 

Estats Units, 2016 
Durada: 92 min 

Canta 
 

Dirigida per Garth Jennings  

Estats Units, 2016 
Durada: 104 min 

 

Quatre anys després de la devastadora batalla de Gal·lípoli (1915), 

Turquia viu immersa en la Primera Guerra Mundial. Connor, un 

granger australià, viatja fins a Istanbul per esbrinar què ha passat 

amb els seus tres fills, declarats desapareguts en combat. 

 

Dimarts 13 de febrer  

 

Any 2013. Una misteriosa malaltia s’estén per tot el planeta. La po-

blació, dominada pel pànic, es nega a sortir al carrer per evitar una 

mort fulminant. Mentre la civilització es desintegra, en Marc emprèn 

una missió quasi impossible: la recerca de la Júlia, la seva parella 

desapareguda. 

                                                                     Dimarts 20 de març 
 

El mestre de l’aigua 
 

Dirigida per Russell Crowe 
 

Austràlia, 2014 
Durada: 111 min 

Els últims dies 
 

Dirigida per Àlex i David Pastor 
 

Espanya, 2011 
Durada: 99 min 


