
 

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 Bloc 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 docume
ntal? 

 

Ple pel Català al  
Camp de  

Tarragona 

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.  

El cicle de cinema arriba a la seva setena edició consolidant l’oferta dirigi-

da a tota la ciutadania i, molt especialment, a les persones que estan 

aprenent la nostra llengua.  

Us esperem el tercer dimarts de cada mes  

a les 18 hores al carrer Major! 

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

Cinema en català, i més a prop !  

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 
 

ACTIVITAT GRATUÏTA 

Organitzen: 

Programa 

DIA PEL·LÍCULA DIRECTOR 
 

21 FEBRER 
 

LA BONA MENTIDA 
 

Philippe Falardeau 
 
 

21 MARÇ 
 

DEL REVÉS (INSIDE OUT) 
 

Pete Docter i Ronnie del Carmen 
 
 

18 ABRIL 
 

UN DIA PERFECTE 
 

Fernando León de Aranoa 
 
 

16 MAIG 
 

EL SECRET D’ADALINE 
 

Lee Toland Krieger 



Un grup de cooperants intenta treure un cadàver de dins un pou 

en una zona de conflicte. Algú l’hi ha tirat amb la intenció de con-

taminar l’aigua i deixar sense proveïment les poblacions pròxi-

mes. Però la tasca es converteix en una missió impossible, en la 

qual l’enemic veritable potser serà la irracionalitat. 

                               Dimarts 18 d’abril 

Adaline Bowman, nascuda a començaments del segle XX, ad-

quireix, als 29 anys, l’eterna joventut a causa d’un accident. Des-

prés de vuit dècades de vida solitària, coneix l’Ellis Jones, un 

home per qui podria valdre la pena perdre la immortalitat. 

Dimarts 16 de maig  

Un dia perfecte 
 

Dirigida per Fernando León 
de Aranoa 
 

Espanya, 2015 

Durada: 106 min 

El secret d’Adaline 
 

Dirigida per Lee Toland Krieger 
 

Estats Units, 2015 

Durada: 112 min 

Del revés (Inside Out) 
 

Dirigida per Pete Docter i  
Ronnie del Carmen 
 

Estats Units, 2015 

Durada: 94 min 

La Riley és una noia que experimenta tota classe de sentiments. 

Encara que la seva vida ha estat marcada per l’alegria, també es 

veu afectada per altre tipus d’emocions. El que no entén gaire bé 

és per què ha d’existir la tristesa en la seva vida. Una sèrie 

d’esdeveniments faran que l’alegria i la tristesa es barregin en 

una perillosa aventura que capgirarà el món de la Riley. 

Dimarts 21 de març 

Un refugiat de la guerra civil sudanesa conviu als Estats Units 

amb altres companys sudanesos. Després d'arribar a Amèrica, 

coneixen la Carrie, una treballadora social que, conscient de la 

seva tragèdia, procura ensenyar-los com han de desenvolupar-

se en un món tan diferent del seu. 

Dimarts 21 de febrer 

La bona mentida 
 

Dirigida per Philippe Falardeau 
 

Estats Units, 2014 

Durada: 105 min 


