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Cinema  a la fresCa 
del 7 al 28 juliol

2017

cicle de cinema  
a la fresca  
al canÒdrOm

Aquest estiu el Canòdrom, Parc de Recerca Creativa,  
obre les grades al públic per poder veure a l’aire lliure 
el millor de la ciència-ficció dels últims anys. 

Les nits dels divendres de juliol, les grades del Canò-
drom seran l’escenari on es podran veure quatre pel·lí-
cules en què la recerca de noves formes de comunica-
ció busquen els límits de la creativitat i la ciència.  
El Canòdrom esdevindrà un marc perfecte per lligar 
la tecnologia amb el setè art.

Grades 
OBerTes al
canÒdrOm

Districte de
Sant Andreu

aCtivitat gratuïta



LUCY (Lucy) 
Luc Besson 
França | 2014  
VOSE* |  90’ 

La Lucy és una jove obligada 
a exercir de mula d’una nova i 
potent droga. De sobte, adqui-
reix enormes poders sobrena-
turals quan la bossa de droga 
es trenca i els narcòtics entren 
en contacte amb el seu cos. 
Llavors, el seu cervell comença 
a augmentar la capacitat d’ús 
fins a arribar al 100%, fet que 
la converteix en una màquina 
letal amb habilitats extraor-
dinàries.

No recomanada  
a menors de 16 anys.

7_07 | 22 h
Divendres

Her 
Spike Jonze 
EUA | 2013  
VOSE* |  126’ 

En Theodore, un home solitari 
que es dedica a escriure cartes 
per a terceres persones, compra 
un sistema operatiu basat en el 
model d’intel·ligència artificial, 
dissenyat per satisfer totes les 
necessitats de l’usuari. La seva 
relació es fa tan estreta que 
Theodore s’acaba enamorant 
de Samantha, la veu femenina 
d’aquest sistema.

No recomanada  
a menors de 12 anys

IntersteLLar
Christopher Nolan 
EUA i Regne Unit | 2014  

VOSE* |  169’

La Terra s’està convertint 
en un planeta eixorc i hostil 
per a la vida. L’expilot Joseph 
Cooper i la biotecnòloga 
Amelia Brand, al capdavant 
d’una missió agosarada i 
decisiva per a la supervi-
vència de l’espècie humana, 
emprenen un viatge a través 
d’un forat negre per cercar 
una nova llar en algun indret 
entre les estrelles.

No recomanada  
a menors de 7 anys 

28_07 | 22 h
Divendres

Marte  
(The MarTian)
Ridley Scott 
EUA | 2015  

VOSE* |  142’

Durant una missió tripulada a 
Mart, l’astronauta Mark Watney 
és pres per mort després d’una 
terrible tempesta i abandonat 
per la tripulació, que posa rumb 
de tornada a la Terra. Però Wat-
ney aconsegueix sobreviure, 
atrapat i sol, a l’hostil planeta 
vermell. Amb subministraments 
escassos, haurà de recórrer a 
l’enginy i l’instint de supervi-
vència per trobar la manera 
de comunicar a la Terra que 
segueix viu.

No recomanada  
a menors de 7 anys

Divendres

14_07 | 22 h

21_07 | 22 h
Divendres

cinema a la fresca

VOSE*: Versió original amb subtítols en castellà.


