
Abril / Maig / Juny 2022

Criatures 
fantàstiques

Dissabtes i diumenges a les 17h - entrada gratuïta amb el carnet FilmoXica



Coco, el petit drac
(24 i 30/04) 
Hubert Weiland, Nina Wels. 
2014 +3 anys

Friends, aventura a 
l’illa dels monstres
(7 i 15/05) 
Takashi Yamazaki. 2011 
+3 anys

Jane
(8 i 14/05) 
Brett Morgen. 2017  *Sessió 
gratuïta +9 anys
La projecció del 8/05 comp-
tarà amb l’acompanyament 
d’expertes en primatologia 
del Zoo de Barcelona

Cinema experimental 
amb Norman McLaren
(21 i 29/05) 
Programa de curtmetratges 
+6 anys

Luis i els 
extraterrestres 
(2 i 10/04)
Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein, Sean 
McCormack. 2018 +3 anys

Viatge a la 
prehistòria 
(3 i 9/04)
Karel Zeman, Fred Ladd. 
1955 +9 anys

Zog, dracs i heroïnes
(16/04 i 01/05) 
Programa de curtmetratges. 
Autoria diversa +3 anys

Zog i els doctors 
voladors
(17 i 23/04) 
Programa de curtmetratges. 
Autoria diversa +3 anys

Abril / Maig / Juny 2022

Dissabtes i diumenges a les 17h de la tarda
entrada gratuïta amb el carnet FilmoXica

Criatures fantàstiques 
(d’aquest i d’altres mons)

Hi ha criatures que són divertides, fascinants o dolces. D’altres, en canvi, 
fan por i poden ser més aviat imprevisibles. El cinema ens ha permès de 
conèixer els racons i bestioles de la ficció, i també les que ens envolten i 
a les quals, sovint, no parem prou atenció. Aquest nou cicle primaveral ve 
carregat d’ecologia, diversitat, natura salvatge i molta fantasia. Descobrirem 
documentals, històries clàssiques, peces experimentals i molta animació. 
Us hi esperem!

Algunes de les pel·lícules que hi podreu veure:

Allà on viuen els 
monstres
(22 i 28/05) 
Spike Jonze. 2009 *Sessió 
gratuïta +6 anys

Despertaferro
(4 i 12 /06)
Jordi Amorós. 1990 +6 anys

Inicis de l’animació 
amb Winsor McCay
(5 i 11/06)
Programa de curtmetratges 
+3 anys

Viatges marins 
(18 i 26/06)
Cua de sirena Alba Barbé. 
2019 i La cançó del mar 
Tomm Moore. 2014 +7 anys

El meu veí Totoro
(19 i 25/06)
Hayao Miyazaki. 1988 +4 anys

Més informació a 
filmoteca.cat


