
CICLE DE CINEMA  
A LA FRESCA  
AL CANÒDROM

Aquest estiu, el Canòdrom, Parc de Recerca Creativa, 
torna a obrir les grades al públic per veure a l’aire 
lliure el millor cinema de ciència-ficció. Enguany, hi 
haurà dues sessions més que l’any passat i el cicle 
s’allargarà des del juliol fins a mitjans d’agost. 

Les grades del Canòdrom seran l’escenari on es po-
dran veure sis pel·lícules que reflexionen sobre els 
límits de la creativitat i la ciència. El Canòdrom serà, 
de nou, un marc perfecte per lligar la tecnologia amb 
el setè art.

GRADES 
OBERTES AL
CANÒDROM
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WONDER WOMAN 
Patty Jenkins 
EUA | 2017  

VOSE* |  141’ 

Abans de ser Wonder Woman era Diana, princesa de les 
Amazones, entrenada per ser una guerrera invencible. 
Diana va ser criada en una illa protegida i paradisíaca. Fins 
que un dia un pilot nord-americà té un accident i acaba 
en les seves costes, li parla d’un gran conflicte existent en 
el món (Primera Guerra Mundial). Diana decideix sortir 
de l’illa convençuda que pot aturar la terrible amenaça. 
Mentre lluita al costat dels homes en la guerra que aca-
barà amb totes les guerres, Diana descobreix tots els seus 
poders i el seu veritable destí.
No recomanada a menors de 12 anys

MAD MAX 
(MAD MAX: FURY ROAD) 
George Miller 
Austràlia | 2015   

VOSE* |  120’ 

Perseguit pel seu turbulent passat, Mad Max creu que la 
millor manera de sobreviure és anar sol pel món. No obstant 
això, es veu arrossegat a formar part d’un grup que fuig a 
través del desert en un War Rig conduït per una Emperadriu 
d’elit: Furiosa. S’escapen d’una Ciutadella tiranitzada per 
Immortan Joe, a qui han arrabassat alguna cosa irreem-
plaçable. Enfurismat, el Senyor de la Guerra mobilitza a to-
tes les seves bandes i persegueix implacablement als rebels 
en una “guerra de la carretera” d’altes revolucions ... 
No recomanada a menors de 16 anys

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS 
(RISE OF THE PLANET OF THE APES)
Rupert Wyatt 
EUA | 2011  

VOSE* |  110’

Preqüela del ja mític llargmetratge “El planeta dels simis”. 
Will Rodman és un jove científic que està investigant amb 
micos per obtenir un tractament contra l’alzheimer, una 
malaltia que afecta el seu pare. Un d’aquests primats, 
César, un ximpanzé acabat de néixer que en Will es va dur 
a casa per protegir-lo, experimenta una evolució en la seva 
intel•ligència veritablement sorprenent. En l’estudi del simi 
l’ajudarà una bella primatòloga anomenada Caroline.
No recomanada a menors de 7 anys

LOGAN
James Mangold 
EUA | 2017  

VOSE* |  135’

Sense els seus poders, per primera vegada, Wolverine és 
veritablement vulnerable. Després d’una vida de dolor i 
angoixa, sense rumb i perdut en el món on els X-Men són 
llegenda, el seu mentor Charles Xavier el convenç per 
assumir una última missió: protegir a una jove que serà 
l’única esperança per a la raça mutant. 
No recomanada a menors de 16 anys

UN MONSTRUO VIENE A VERME  
(A MONSTER CALLS)  
J.A. Bayona 
España | 2016  

VOSE* |  100’ 

Després de la separació dels seus pares, Connor, un noi de 
12 anys, haurà d’ocupar-se de portar les regnes de la casa, ja 
que la seva mare està malalta de càncer. Amb aquesta reali-
tat el nen intentarà superar les seves pors i fòbies amb l’ajuda 
d’un monstre, però les seves fantasies hauran d’enfrontar-se 
no només amb la realitat, sinó amb la seva freda i calculadora 
àvia.
No recomanada a menors de 12 anys.

6_07 | 22 h
Divendres

EX-MACHINA  
Alex Garland 
Regne Unit | 2015  

VOSE* |  108’

Nathan, un programador multimilionari amb fama de 
reclusiu, selecciona Caleb, un jove empleat de la seva 
empresa, per a què passi una setmana amb ell en un lloc 
remot a les muntanyes amb l’objectiu que participi en un 
test en què està involucrada la seva última creació: Ava, un 
robot-dona en el qual la intel•ligència artificial ho és tot.
No recomanada a menors de 12 anys

Divendres

13_07 | 22 h

20_07 | 22 h
Divendres

3_08 | 22 h
Divendres

27_07 | 22 h
Divendres

10_08 | 22 
Divendres

VOSE*: Versió original amb subtítols en castellà.


