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La programació dels diumenges a l’Auditori engegarà el dia 6
d’octubre amb "Érase una vez en... Hollywood"

Dimecres 25 de setembre de 2019
Programes| Cinema a Castellar

La pel·lícula de Quentin Tarantino Érase una vez en... Hollywood obrirà el proper
diumenge 6 d’octubre, a les 18.45 h, la programació estable de cinema impulsada
per sisè 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).

Érase una vez en... Hollywood, el primer títol escollit, és una comèdia negra que
compta en el seu repartiment amb Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie,
entre d’altres. El film s’ambienta en el Hollywood dels anys 60, quan una estrella
del western televisió que és veí de la jove actriu i model Sharon Tate, alhora que el
doble de l’actor, intenten emmotllar-se als canvis del mitjà.

La programació de cinema dels diumenges del mes vinent continuarà el diumenge
13 d’octubre amb una doble sessió. A les 16.30 h, la comèdia de Santiago Segura
Padre no hay más que uno, i a les 18.45 h Rocketman, el musical dirigit per Dexter
Fletcher que explica la història d’Elton John. El diumenge 20 d’octubre, a les 18.45
h, es projectarà el film català dirigit per Laura Jou La vida sense la Sara Amat, una
proposta del Club Cinema Castellar Vallès que s’ha inclòs dins la  programació del
Correllengua 2018 impulsada per la CAL Castellar. Finalment, el film d’animació
El rey león clourà la programació d’octubre, el dia 27 (16.30 h i 18.45 h).

L’octubre també és el mes escollit per reprendre la programació de cinema familiar
que un cop al mes s’inclou dins el Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC)
impulsat per la Generalitat. El títol seleccionat per al diumenge 20 d’octubre (12 h i
16.30 h) és Toy Story 4.

Venda d’entrades al web www.auditoricastellar.cat

Aquesta nova temporada, el portal web www.auditoricastellar.cat ha activat
novament la venda d’entrades per Internet a les sessions de cinema que tenen lloc
els diumenges a l’Auditori.

La compra es podrà fer en totes les projeccions de pel·lícules que organitza
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, tant pel que al cicle de cinema familiar com al
que du per títol “Diumenge d’estrena”.
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Val a dir que, al curs 2018-2019, 6.000 espectadors van assistir a alguna de les
projeccions de cinema programades els diumenges a l’Auditori Municipal Miquel
Pont.

Els divendres, programació de cinefòrum i de DocsBarcelona del mes

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.

Des del passat 13 de setembre i fins al 19 de desembre es projectaran un total de 13
títols (11 en divendres i 2 en dijous) en versió original. Entre aquests, s’hi podran
trobar pel·lícules com La favorita (Oscar a millor actriu), les franceses En buenas
manos i Gracias a Dios (que relaten el procés d’adopció i el cas real d’abusos
sexuals comesos per un sacerdot, respectivament), la comèdia negra argentina El
cuento de las comadrejas, el drama Alabama Monroe o dues pel·lícules ambientades
en la Segona Guerra Mundial, com són Lejos de Praga i El vendedor de tabaco.
També hi haurà una nova sessió del cicle Filmoxarxa impulsat per la Filmoteca de
Catalunya, amb el bàsic del cinema català La piel quemada. Pel que fa a l’oferta del
DocsBarcelona del Mes, les projeccions tractaran temes com el preu de l’habitatge a
escala mundial (Push), la vida d’una jove en un camp de refugiats palestí (What
Walaa Wants) i una iniciativa de cultiu de tomàquets orgànics a Grècia (When
Tomatoes Met Wagner).

Podeu consultar la programació a www.castellarvalles.cat.
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