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La programació de cinema de l’Auditori inclourà d’abril a juny
pel·lícules guardonades en diversos festivals i premis

Dijous 8 d'abril de 2021
Programes| Cinema a Castellar

La programació de cinema de l’Auditori Municipal Miquel Pont tancarà la
temporada amb una cartellera que fins al mes de juny inclou la projecció de
pel·lícules han estat mereixedores de diversos guardons en diferents festivals i
premis.

Entre els plats forts de la programació, destaquen Minari. Historia de mi familia, el
25 d’abril, i Nomadland, prevista per al 9 de maig, ambdues en doble sessió (a les
16.15 h i a les 19 h). Ambdues cintes opten a sis premis Oscar cadascuna, i entre
totes dues ja han recollit més d’una quarantena de guardons. Entre d’altres, Minari
va ser millor pel·lícula i Premi del Públic al Festival de Sundance, mentre que
Nomadland ha guanyat dos Globus d’Or o el Premi del Públic al Festival de
Toronto.

Per al mes d’abril, a més, s’han previst les projeccions de La diosa fortuna,
guanyadora de dos Premis David di Donatello (11/04, 18.30 h), i Sentimental, que
compta amb un Premi Goya, un Premi Gaudí i un Premi Forqué(18/04, 19 h).

Al mes de maig, a més de Nomadland, l’Auditori projectarà la comèdia El
inconveniente, que es va endur dos premis al Festival de Málaga (02/05, 18.30 h),
La vampira de Barcelona, que ha rebut cinc Premis Gaudí i el Premi del Públic al
Festival de Sitges (16/05, 19 h) i Quo Vadis, Aida?, millor pel·lícula internacional
al Göteborg Film Festival i candidata a un Oscar (23/05, 18.30 h).

La programació de les últimes setmanes de la temporada de cinema inclourà també
dos films adreçats al públic familiar: Raya i l’últim drac (18/04, 12 h i 16.15 h) i
Tom i Jerry (16/05, 12 h i 16.15 h).

Val a dir que totes les projeccions estan organitzades per l’Ajuntament excepte
Sentimental i La vampira de Barcelona, que arriben a la vila de la mà del Club
Cinema Castellar Vallès, entitat adherida al Cicle Gaudí. L’entitat també ha
presentat el gruix de la programació d’aquest trimestre en què destaca la
multipremiada pel·lícula d’animació Josep, sobre la vida del dibuixant Josep Bartolí
(16/04, 20 h), o una nova edició del Festival DocsBarcelona A Prop (del 26 al
28/05, 20 h).
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A més, en el marc de la diada de Sant Jordi, la Regidoria de Cultura, la Biblioteca
Antoni Tort, l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran i el cineclub han unit
forces per recordar el Festival Popular de Poesia Catalana que va tenir lloc el
1970. Ho faran amb un acte que inclourà una lectura poètica i la projecció del
curtmetratge Poetes catalans, de Pere Portabella (22/04, 20 h).

Properament podreu consultar més informació sobre cadascuna de les pel·lícules a
www.castellarvalles.cat/cinema i a www.auditoricastellar.cat. A través de la web de
l’Auditori, a més, es podran comprar entrades anticipades a totes les projeccions.
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