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La programació de cinema dels diumenges es reprèn a l’Auditori de
Castellar el proper 1 d’octubre amb "Dunkerque"

Dimarts 26 de setembre de 2017
Programes| Cinema a Castellar

La pel·lícula Dunkeque obrirà el proper diumenge 1 d’octubre la programació
estable de cinema impulsada per quart any consecutiu per l’Ajuntament de
Castellar. Cada diumenge, fins al mes de maig, l’Auditori Municipal Miquel Pont
tornarà a acollir sessions que es faran en suport digital estàndard d’alta definició
(HD 2K).

Dunkerque, el primer títol escollit, és un drama bèl·lic dirigit per Christopher Nolan
que compta en el seu repartiment amb Fionn Whitehead, Mark Rylance i Kenneth
Branagh,entre d’altres. El film s’ambienta en l’any 1940, quan, en plena II Guerra
Mundial, a les platges de Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes
britàniques i franceses es troben envoltats per l’avanç de l’exèrcit alemany, que ha
envaït França. Atrapats a la platja, amb el mar barrant-los el pas, les tropes
s’enfronten a una situació anguniosa que empitjora a mesura que l’enemic s’apropa.

La programació de cinema continuarà els diumenges següents amb el film de Carla
Simón Estiu 1993, una proposta del Club Cinema Castellar Vallès (08/10) inclosa
dins la programació del Correllengua 2017; la pel·lícula australiana Tanna, un
drama romàntic basat en fets reals sobre el poble indígena del mateix nom (15/10);
la comèdia espanyola Señor, dame paciencia, dirigida per Álvaro Díaz Lorenzo
(22/10); i Su mejor historia, una comèdia romàntica ambientada en la II Guerra
Mundial (29/10).

Totes les sessions començaran a les 18.45 i es projectaran en versió doblada,
excepte Estiu 1993 i Señor, dame paciencia, que es veuran en versió original en
català i castellà, respectivament.

Cinema familiar

El mes d’octubre es reprendrà també la programació de cinema familiar que
s’inclou dins el Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) impulsat per la
Generalitat. En aquest cicle, els títols programats les properes setmanes són Cars 3
 (15/10), i Tadeu Jones. El secret del Rei Mides (29/10). En aquest cas es faran dues
sessions de cada pel·lícula, a les 12 h i a les 16.30 h.

Val a dir que, al curs 2016-2017, més de 5.200 espectadors van assistir a alguna de
les 35 projeccions de cinema programades els diumenges a l’Auditori Municipal
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Miquel Pont.

La programació de cinema a Castellar es completa amb l’oferta dels divendres, que
inclou sessions de cinefòrum organitzades pel Club Cinema Castellar Vallès i les
propostes de DocsBarcelona del mes, una iniciativa impulsada per Cal Gorina, el
Club Cinema Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió Universitària.
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