DIVENDRES 6 DE DESEMBRE: 18.00 h

AL SOSTRE DEL MÓN
Rémi Chayé. FRANÇA I DINAMARCA, 2015
Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per
la vida aventurera del seu avi, Olukin. Explorador famós, va fer construir
un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquesta del Pol Nord. Sasha decideix partir cap
al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el famós
vaixell. Al sostre del món és una aventura fascinant de gran expressivitat
visual que va meravellar la crítica. Un relat clàssic d’animació que encantarà a petits i grans.
1 h 21 min. Recomanada a partir de 6 anys

DIUMENGE 26 DE GENER: 18.00 h

MIRAI, LA MEVA GERMANA PETITA
Mamoru Hosoda. JAPÓ, 2018
El petit Kun deixa de ser el centre d’atenció dels seus pares quan neix la
seva germana Mirai. Frustrat i una mica molest, comença a experimentar
situacions a casa que mai havia viscut. Però les coses canvien de forma
màgica quan la versió adolescent de la seva germana viatja en el temps des
del futur per viure al costat de Kun una aventura extraordinària. Nova joia
animada del japonès Mamoru Hosoda, que posa la seva delicadesa visual
al servei d’una faula plena d’humor universal i fantasia, per a un film que
ha col·leccionat premis als principals festivals, i una nominació als Òscar.
1 h 38 min. Recomanada a partir de 7 anys

DIUMENGE 23 DE FEBRER: 18.00 h

ERNEST I CELESTINE
Benjamin Renner, Stéphane Aubier I Vincent Patar. FRANÇA, 2012
Ernest, un ós enorme que és músic ambulant, acull a casa seva a la petita
Celestine, una rateta òrfena que s’ha escapat del món subterrani dels
rosegadors. Malgrat les seves diferències, aprenen a respectar-se i es
van coneixent, però la seva amistat desafiarà l’ordre establert. Basada
en els llibres il·lustrats de Gabrielle Vincent, Ernest i Celestine ressalta
els valors de l’amistat, parlant dels prejudicis i esquemes preconcebuts
respecte els altres. Una pel·lícula d’aventures entranyable i delicada que
ja s’ha convertit en un clàssic modern del cinema infantil.
1 h 19 min. Recomanada a partir de 4 anys

DIUMENGE 29 DE MARÇ: 18.00 h

DILILI A PARÍS
Michel Ocelot. FRANÇA, 2018
Al París de la Belle Époque, Dilili, una noia de Nova Caledònia, investiga
una sèrie de misterioses desaparicions en companyia del seu amic Orel.
En el curs de la seva investigació es trobarà amb múltiples personatges
extraordinaris de l’època (Picasso, Toulouse-Lautrec, Sarah Bernhardt,
Marie Curie, Gustave Eiffel, Louis Pasteur...) que li aniran donant pistes
i la ajudaran en la seva recerca. El mag del color i dels contes, Michel
Ocelot, autor entre d’altres de Kirikú i la bruixa, posa la seva preciosista
animació al servei d’una aventura divulgativa amb un irresistible aire naïf.
1 h 35 min. Recomanada a partir de 7 anys

DIUMENGE 19 D’ABRIL: 18.00 h

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI
Edmunds Jansons. LETÒNIA I POLÒNIA, 2019
En Jacob haurà de passar una setmana amb la seva cosina Mimi i el seu
oncle al barri antic de Riga. Tan bon punt hi arriba, un home de negocis
comença a excavar el parc central per transformar-lo i edificar-hi nous
gratacels. En Jacob i la Mimi decideixen aturar el projecte, però tan sols
poden fer-ho amb l’ajut d’una colla de gossos de carrer que… poden parlar! Jacob, Mimi i els gossos del barri és una pel·lícula que planteja el
problema de la gentrificació als més petits amb fantasia i imaginació, i
que ens mostra la força de la unió per poder defensar causes comunes.
1 h 10 min. Recomanada a partir de 6 anys

DIUMENGE 17 DE MAIG: 18.00 h

LA REVOLTA DELS CONTES
Jakob Schuh i Jan Lachauer. REGNE UNIT, 2016
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 (la caputxeta, els tres porquets, el llop...) 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 sí per fer-ne
una de nova i trepidant.
58 min. Recomanada a partir de 7 anys

El Petit Garbí és un nou
cicle de cinema familiar
en català per iniciar els
més petits en el món
del cinema i educar
la seva mirada. Amb
una programació de 6
sessions, un diumenge al
mes fins al maig, podrem
gaudir de les millors
pel·lícules d’animació
dels últims temps.
Lloc: Centre Cultural de Malgrat de Mar (C. Carme, 26)
Hora: 18.00 hores
Organitza:
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