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PREUS
DIVENDRES, VIGÍLIES I FESTIUS 7,90 €. LABORABLES 6,90 €. DILLUNS, excepte vigílies
i festius, dia de l’espectador 5,90 €. Descom-ptes de DILLUNS a DIJOUS, excepte vigílies
i festius, MAJORS DE 65 ANYS+DNI, CARNET JOVE+DNI, CARNET UNIVERSITARI+DNI,
CLUB D’ACTORS DEL MUSEU DEL CINEMA+DNI 5,90 €. DIVENDRES, excepte vígilies
festius. Subscriptors d’EMPORDÀ i HORA NOVA+DNI 5,90 €. PREU 3D: 2,00 € + (amb el
3D no es fara cap mena de descompte ni invitació). ULLERES 3D: 1,00 €. Nens a partir d’1 any
fins a 3 anys, tots els dies de la setmana (presentant documentació): 4,90 €. Els dimecres
4,00 €
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EMPRESA PATROCINADORA DE LA UE FIGUERES

Compromesos amb l’esport local

Descarrega la nostra app
PREUS EN TEMPS REAL

EL RINCÓN i CATCINEMES s'uneixen per
donar-te quelcom més en l'experiència de
gaudir del cinema a la sala. Per el mateix
preu de l'entrada, disfruta a més a més d'una
cosa nova, original i diferent...
Per a més informació ens pots seguir a
Instagram@rincon_del_gamer.
EL RINCÓN y CATCINEMES se unen para
traerte un plus en la experiencia de venir al
cine. Por el mismo precio de la entrada
disfruta además de algo nuevo, original y
diferente...
Para más información síguenos en
Instagram en@rincon_del_gamer.

www.apivend.com

EL HOMBRE INVISIBLE Cecilia refà la seva vida
després de rebre la notícia que el seu exnòvio, un
maltractador empedreït, ha mort. No obstant això, el
seu seny comença a trontollar quan comença tenir la
certesa que en realitat segueix viu.
THE GENTLEMEN Un cap de la droga amb un
marcat estil britànic intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris procedents d'Oklahoma.
PARASITOS Ki-taek és el patriarca d'una família pobra
que malviu en un pis baix a Seül, pagant les factures a
força de treballs precaris i robant el wi-fi dels veïns.
AVES DE PRESA Després de separar-se de Joker,
Harley Quinn i tres heroïnes uneixen les seves forces per
salvar una nena del malvat rei del crim Màscara Negra.
LA LLAMADA DE LO SALVAJE Explica la història de
Buck, un gos bonàs, la vida canvia de la nit al dia quan
el seu amo es muda de Califòrnia als exòtics paratges
d'Alaska durant la Febre de l'Or a la fi de la s. XIX.
SONIC Sonic, el descarat eriçó blau basat en la famosa
sèrie de videojocs de Sega, viurà aventures i desventures
quan coneix al seu amic humà i policia, Tom Wachowski.
DR. DOLITTLE Després de perdre a la seva dona fa
set anys, l'excèntric Dr. John Dolittle, un prestigiós
metge i veterinari, es va tancar en si mateix després
dels murs de la seva mansió amb l'única companyia
de la seva col·lecció d'animals exòtics.
ESPECIALES Bruno i Malik són dos amics que durant
vint anys han viscut en un món diferent: el dels nens i
adolescents autistes.
ADÚ En un intent desesperat per arribar a Europa i
amagats davant d'una pista d'aterratge al Camerun,
un nen de sis anys i la seva germana gran esperen per
colar-se en els cellers d'un avió.
HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE Marina és
una de trenta anys que es guanya la vida organitzant
casaments. A diferència dels seus clients, ella gaudeix
d'una vida sense lligams ni compromisos, fins que una nit
coneix a Carlos, un afer més per a ella i un moment de
debilitat per a ell.
MANHATTAN SIN SALIDA Andre Davis és un
policia de Nova York a què li encarreguen la investigació
de l'assassinat de diversos policies.
TOY STORY 4 Woody sempre ha sabut quin és el seu
lloc al món i que la seva prioritat és tenir cura del seu
propietari, ja sigui Andy o Bonnie.
LOS MISERABLES Montfermeil, un suburbi a l'est de
París. Stéphane acaba d'unir-se a la Brigada de Lluita
contra la Delinqüència, on coneix els seus nous
companys, Chris i Gwada, dos agents amb experiència
en les enormes tensions que hi ha entre els diferents
grups organitzats pel control de barri.

del 28 febrer al 5 març 2020
1108

Laborables: 66,,0000 -- 88,,2200 -- 1100,,4400
Dis. i festius: 44,,0000 -- 66,,3300 -- 1100,,0000

VENDES ANTICIPADES:  www.catcines.cat  -   SESSIÓ NO CONTÍNUA
DIVENDRES, VIGÍLIES I FESTIUS comprades a taquilla 7,90 € -   DIVENDRES, VIGÍLIES I FESTIUS comprades per internet 7,80 €

PÀRQUING
GRATUÏT

ESPECIALES

Laborables:
8,15
Dissabte i festius:
8,30

TOY STORY 4

Laborables:
----------
Dissabte i festius:
4,00

MANHATTAN
SIN SALIDA

Laborables:
8,10 - 10,10
Dissabte i festius:
10,15

HASTA QUE LA
BODA NOS SEPARE

Laborables:
6,00 - 8,10
Dissabte i festius:
4,00 - 6,10

SONIC

Laborables:
6,00 - 8,00
Dissabte i festius:
4,00 - 6,00 - 8,00

LA LLAMADA
DE LO SALVAJE

Laborables:
6,00 - 8,00 - 10,20
Dissabte i festius:
4,00 - 6,00 - 8,10 - 10,10

AVES DE PRESA

Laborables:
10,20
Dissabte i festius:
8,20 - 10,30

PROJECCIÓ 

Aquest és el nou so DOLBY ATMOS, una experiència totalment immersiva que
permet que el so flueixi per tot arreu, embolicant a l’espectador.

Éste es el nuevo sonido DOLBY ATMOS, una experiencia totalmente inmersiva
que permite que el sonido fluya por todas partes, envolviendo al espectador.

Experiències i emocions totalment envolvents - Experiencias y emociones totalmente envolventes

Laborables: --------
Dis. i festius: 8,00

Laborables: 6,00 - 8,15 - 10,30
Dis. i festius: 4,00 - 6,15 - 8,30 - 10,45

Laborables: 6,00 - 10,00
Dis. i festius: 4,00 - 6,30 - 10,00

Cinema en V.O.S.E.
Dijous
5 març
20,10

ADÚ

Laborables:
10,10
Dissabte i festius:
10,10

ESPECIALES

Laborables:
6,00 - 10,30
Dissabte i festius:
4,00 - 6,15 - 10,45

DOCTOR DOLITTLE

Laborables:
6,00
Dissabte i festius:
6,00

Dimarts 3 i
dijous 5 març
8,30 i 10,30

CAT CAT


