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AUDITORI DIPUTACIÓ



Cicle ‘Cinema en família’
Films doblats i subtitulats en català
Del 21 d’octubre al 2 de desembre de 2018

L'Auditori Diputació obre les seves portes al públic més petit de 
casa, amb un cicle de cinema pensat per fomentar les tardes de 
diumenge en família.

Set projeccions que volen obrir la imaginació a l’aventura. 
Pel·lícules doblades i amb subtítols per iniciar els menuts en el 
llenguatge audiovisual.

Venda d'entrades a l'Auditori des de les 16 h del mateix dia de la 
projecció.

Les entrades tenen un cost de 5 €. Per la compra de més d’una entrada 
us podreu adherir a un descompte de 2 x 1

AUDITORI DIPUTACIÓ
Pere Martell, 2 - Tarragona

www.dipta.cat/cinemaenfamilia
#CinemaenFamilia
#AuditoriDipta



Cicle Cinema en família

La tortuga roja
Diumenge 21 d’octubre + 8 anys

La revolta dels contes
Diumenge 28 d’octubre + 7 anys

El regal de la Molly Monstre
Diumenge 4 de novembre + 7 anys

El bosc de Haquivaqui
Diumenge 11 de novembre + 4 anys

El recuerdo de Marnie
Diumenge 18 de novembre + 7 anys

El Grúfal
Diumenge 25 de novembre + 3 anys

El Nadal del Senyor Branquilló i L’Escombra
Diumenge 2 de desembre + 3 anys



Títol original:  La tortue rouge 

Direcció: Michael Dudok de Wit

Nacionalitat:  França, 2016

Durada: 80’

Edat: A partir de 8 anys

Versió: Doblada al català 

Premis: Nominada als Oscar com a millor pel·lícula d’animació/ Guanya-
dora del premi especial del jurat Un certain regard a Cannes/ Premi Annie 
a la millor pel·lícula independent/ Nominada a millor pel·lícula d’animació 
als premis César/ Nominada a millor pel·lícula d’animació als Critics 
Choice Awards/ Nominada a millor pel·lícula europea als premis Gaudí.

Sinopsi: Història muda d'un home que naufraga en una illa tropical. 
Sense cap companyia ha d'aprendre a sobreviure en plena natura salvat-
ge, envoltat d'aus, crancs i altres animals marins. Un dia coneix una 
misteriosa tortuga vermella fora de l'aigua. A partir d'aquest moment, la 
seva vida canvia per sempre.

La tortuga roja
Diumenge 21 d’octubre, a les 16.30 h



Títol original: Revolting Rhymes  

Direcció: Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

Nacionalitat:  Regne Unit, 2016

Durada: 58’

Edat: A partir de 7 anys

Versió: Doblada al català 

Premis: Nominada als Oscar 2018

Sinopsi: La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de 
Roald Dahl, Revolting Rhymes, per part dels productors d’El Grúfal i el 
Nadal del senyor Branquilló. És una pel·lícula que recupera personatges i 
relats clàssics coneguts per tothom per donar-los la volta i introduir-hi girs 
enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals. L’adaptació al cinema 
respecta l’esperit transgressor de Roald Dahl i encara va més enllà tot 
barrejant les històries entre si per fer-ne una de nova i trepidant.

La revolta dels contes
Diumenge 28 d’octubre, a les 16.30 h



Títol original: Ted Sieger's Molly Monster - Der Kinofilm

Direcció: Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger

Nacionalitat:  Suïssa, 2016

Durada: 70’

Edat: A partir de 3 anys

Versió: Doblada al català 

Sinopsi: Aquesta entranyable pel·lícula planteja una situació que busca 
l’empatia del petit espectador, abordant un conflicte molt habitual en les 
famílies, com és l’adaptació dels infants a l’arribada d’un nou germà o 
germana.

En aquesta història, la Molly és la filla única d’en Popo i l’Etna Monstre, la 
reina de la casa. La seva vida transcorre en l’entorn familiar, jugant amb 
el seu millor amic, l’Edison, una joguina de corda que té vida pròpia. 
Tanmateix, al país dels Monstres, les mares fan l’ou i els pares el mante-
nen calent camí de l’illa de l’Ou, on tots els monstres surten de la closca. 
La Molly, il·lusionada per conèixer al nou membre de la família, li ha teixit 
un gorret de llana al seu futur germanet. Però els pares, amb les presses 
pel part, se l’han deixat i ella decideix seguir-los amb el seu regal.

El regal de la Molly Monstre
Diumenge 4 de novembre, a les 16.30 h



Títol original: Dyrene i Hakkebakkeskogen  

Direcció: Rasmus A. Sivertsen

Nacionalitat:  Noruega, 2016

Durada: 75’

Edat: A partir de 4 anys

Versió: Doblada al català 

Sinopsi: El ratolí Claus i els seus amics tenen por dels depredadors, com 
la guineu Marvin. Però el que els acaba la paciència és que un dia l’eriçó 
Horaci intenti menjar-se l’àvia ratolineta. El film està basat en El ratolí 
Claus i els altres animals del bosc de Haquivaqui, un conte musical molt 
popular a Noruega de l’artista noruec Thorbjørn Egner, conegut dibuixant 
i escriptor de contes, obres de teatre, i compositor de cançons i musicals 
per a nens.

El bosc de Haquivaqui
Diumenge 11 de novembre, a les 16.30 h



Títol original: Omoide no Mânî  

Direcció: Hiromasa Yonebayashi

Nacionalitat:  Japó, 2014

Durada: 103’

Edat: A partir de 7 anys

Versió: Doblada al castellà

Premis: Nominada als Oscar com a millor pel·lícula d’animació/ 3 nomina-
cions als premis Annie incloent millor pel·lícula independent

Sinopsi: L’Anna és una noia solitària, sense amics, que viu amb els seus 
pares adoptius. Un dia l’envien amb el senyor i la senyora Pegg. Allí, on 
s'estenen les dunes de sorra, coneix a una noia anomenada Marnie, qui 
aviat es convertirà en la seva millor amiga. Havent après moltes coses 
sobre l'amistat, l’Anna s'adonarà que la Marnie no és qui sembla...

El recuerdo de Marnie
Diumenge 18 de novembre, a les 16.30 h



Títol original: The Gruffalo

Direcció: Max Lang, Jakob Schuh

Nacionalitat:  Regne Unit, 2009

Durada: 55’

Edat: A partir de 3 anys

Versió: Doblada al català 

Premis: Nominat als Oscar com a millor curtmetratge d’animació /Nomi-
nat als BAFTA com a millor curtmetratge d’animació

Sinopsi: Un ratolí passeja alegrement pel bosc. Té molta gana, així que 
decideix anar a buscar avellanes per atipar-se’n. Pel camí es troba amb 
una guineu, un mussol i una serp tan afamats com ell. Tots tres el volen 
convidar a dinar a casa seva, però el ratolí, que no es fia pas de les seves 
intencions, molt amablement declina les invitacions perquè ha quedat 
amb… el grúfal! Però què és un grúfal?

El Grúfal
Diumenge 25 de novembre, a les 16.30 h



Títol original: Stick Man

Direcció: Jeroen Jaspaert i Daniel Snaddon

Nacionalitat:  Regne Unit, 2015

Durada: 60’

Edat: A partir de 3 anys

Versió: Doblada al català 

Premis: Premi Cristal al Festival d’Annecy a la millor producció televisiva

Sinopsi: El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb la 
seva senyora Branqueta i els seus tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà 
en una èpica aventura a través de les quatre estacions que el portarà molt 
lluny de casa seva. Tornarà a temps per celebrar el Nadal amb la seva 
família? Una història màgica que anirà acompanyada de les aventures 
d’una bruixa molt simpàtica i la seva escombra voladora!

El Nadal del Senyor Branquilló
i L'Escombra Voladora
Diumenge 2 de desembre, a les 16.30 h
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