NOM

TEMPS CARACTERISTIQUES

1h 48’

1h 26’

1h 36’

1H 38’

1h 28’

1h 51’

16+ Subtil.
Motivadora.
Drama.

7+ Optimista.
Familiar. Per a tota
la família.

13+ Impactant.
Emotiva.

7+ Motivadora.
Emotiva.
Romàntica.

7+ Per a tota la
familia.
Motivadora.

13+ Impactant.
Motivadora.
Emotiva.

RESUM
Ramon, pare de família de trenta
anys, viu per la feina fins que el
seu cos comença a fallar.
Diagnosticat d'esclerosi múltiple,
tots els pronòstics semblen
indicar que en un any no serà
capaç de caminar ni cent metres.
Ramón decideix llavors plantar-li
cara a la vida participant en la
prova esportiva més dura del
planeta. Amb l'ajuda de la seva
muller i el rondinaire del seu
sogre, Ramon inicia un peculiar
entrenament en el qual lluitarà
contra les seves limitacions,
demostrant al món que rendir-se
mai és una opció... Inspirada en la
història de Ramón Arroyo, un jove
diagnosticat de esclerosi a qui li
van dir que no seria capaç de
caminar ni cent metres.
Una friki de les ciències creu que
passarà l'estiu a alta mar, però
acaba en una acadèmia de futbol
australiana per error i ha de
congeniar amb els seus
companys.

És una pel·lícula americana
dramàtica d'esports sobre una
jove estrella del bàsquet que lluita
amb la seva vida personal darrere
del seu somni.

El luxós món de Amalie, una jove
ballarina, s'esfondra quan el seu
pare s'arruïna. A partir d'aquí,
s'haurà d'adaptar a una nova
situació socioeconòmica. Encara
que al principi tot serà difícil per a
ella, quan coneix a en Mikael, un
ballarí de hip-hop, la seva vida
dóna un gir i aprèn a gaudir de la
seva nova situació.
Les aspiracions d'Ariana Berlin,
una jove gimnasta de 14 anys, es
veuen frustrades quan pateix un
fatal accident de cotxe. No
obstant això, Ariana lluitarà per
tornar a reprendre la seva
passió....

Grant Taylor ha estat l'entrenador
dels Shiloh Eagles durant els
últims sis anys, i mai ha estat
capaç de portar el seu equip cap a
la victòria. Ell ho fa el millor que
pot, i els membres de l'equip no
podrien imaginar-se un millor
entrenador, però les derrotes no
deixen de succeir-se i fins i tot,

una nit, Grant s'assabenta que els
familiars dels seus jugadors estan
planejant demanar la seva
dimissió.

2h 16’

13+ Genuina.
Motivadora. Drama
social.

2h 5’

13+ Motivadora.
Drama. Fútbol
Americà.

1h 37’

Per a tota la
familia.
Motivadora.
Documental.
Argentina.

1h 59’

13+ Motivadora.
Emotiva.
Emocionant.

1h 42’

1h 42’

7+ Optimista.
Emotiva. Familiar.

13+ Emotiva.
Drama.

Aquesta pel·lícula està basada en
la història real de l'entrenador de
bàsquet del Richmond High
School, Ken Carter. Un home que
es va fer càrrec de l'esgarriat
equip dels Richmond Oilers i el va
convertir no només en un equip
guanyador, sinó també en un grup
de joves amb un futur acadèmic i
allunyat dels carrers, utilitzant uns
mètodes poc convencionals i molt
estrictes.

Uns joves reclosos en un centre
de detenció per a menors, sota el
lideratge del seu conseller,
intenten guanyar autoestima
jugant a el futbol americà.

La història de Luciana Aymar,
considerada la millor jugadora
d'hoquei de tots els temps, la
Maradona del hoquei sobre
gespa. El documental és un viatge
pels tornejos, les victòries i els
fracassos, la glòria i la frustració.
Però també és un recorregut
intern, el procés de maduració
d'una dona que es va convertir en
model de moltes altres i ho va fer
consagrant la seva vida a l'esport.

Crònica de la vida de la
boxejadora índia Mary Kom, que
va passar per diverses dificultats
abans d'aconseguir amb audàcia
el seu màxim somni.

Tito té tretze anys i des que va
néixer respira futbol. El seu pare
l'ha entrenat tota la vida per
assolir l'èxit que ell mai va poder
obtenir. Després d'un
entrenament de la selecció xilena,
Tito entaularà una relació amb
Alexis Sánchez, que l'ajudarà a
descobrir el seu veritable somni.
Una adolescent de Brooklyn
adobada després de passar per
diverses cases d'acollida decideix
que, si vol trobar el seu pare
biològic, haurà de remoure cel i
terra, però abans haurà
d'enfrontar-se a ells, als nois.

1h 54’

2h 20’

1h 35’

7+ Impactant.
Genuina.
Optimista.

7+ Genuina.
Motivadora.
Emocionant.

7+ Per a tota la
familia. Comedia.
Futbol.

A Daniel E. Ruettiger tothom li
deia que era impossible que
pogués triomfar. El seu pare, els
seus professors, entrenadors i
amics estaven convençuts que
Rudy mai podria ser admès a la
Universitat de Nôtre Dame i
menys encara entrar al més
prestigiós programa de futbol
americà de la nació. Així les coses,
Daniel es va enfonsant cada
vegada més.
Remake adaptat a l'època
contemporània del clàssic dels 80
"Karate Kid". Segueix la història
de Dre, un jove skateboarder que
es muda a la Xina amb la seva
mare soltera per motius de
treball. Quan un noi local
comença a molestar, el jove
trobarà un suport a Mr. Han, un
home que s'ofereix a ensenyar-li
arts marcials per defensar-se dels
seus agressors.
Phil Weston (Will Ferrell) és un
home que ha hagut de suportar
durant tota la seva vida a un pare
extremadament competitiu, Buck
(Robert Duval). Quan Phil decideix
entrenar l'equip de futbol infantil
en el qual juga el seu fill,
descobreix que el seu pare és
l'entrenador de l'equip favorit de
la Lliga. Mentre les velles
picabaralles tornen a aflorar, Phil i
Buck hauran de prendre serioses
mesures per alçar-se amb el
trofeu del campionat.

