
Dijous de 
cinefòrum
Del 15 de desembre 2022 
al 25 de maig de 2023

Descripció: Sessions de cinema 
acompanyades d’un espais de debat 
posterior.

Lloc de realització: Sala d’actes del MAC
Carrer de Sant Martí, 88

PROGRAMACIÓ 
15 de desembre de 2022 a les 17.30 h

 INTOCABLE 
( Olivier Nakache i Éric Toledano, 
Francia, 2011)
Philippe és un ric aristòcrata vidu que 
contracta a Driss, un noi negre dels su-
burbis, que ha estat fa poc condemnat 
a sis mesos de presó, perquè el cuidi 
després de quedar tetraplègic en un ac-
cident de parapent. El noi capgira la vida 
de Philippe, ja que no el tracta com un 

malalt sinó que el convida a seguir gaudint de la vida, fins i 
tot d’un nou amor. Al seu torn, accedeix a una cultura que 
el permet protegir millor la seva família.

19 de gener de 2023 a les 17.30 h 

 A PROPÓSITO DE SCHMIDT 
(Alexander Payne. Estats Units, 
2002), amb Jack Nicholson
Warren Schmidt (Jack Nicholson) s’aca-
ba de jubilar i se sent completament 
desorientat. A més, no pot suportar la 
idea que la seva única filla (Hope Davis) 
es casi amb un neci. Per si això fos poc, 
la seva dona mor sobtadament. Tractant 
de donar sentit a la seva vida, decideix 
emprendre un viatge a la recerca de les 
seves arrels.

Dijous de 
cinefòrum

 

26 de gener de 2023 a les 17.30 h 

 UN VIAJE DE DIEZ METROS 
(Lasse Hallström. Estats Units, 2014), 
amb Hellen Mirren.
Hassan Kadam és un geni culinari que 
es veu obligat a abandonar, al costat de 
la seva família, la seva Índia natal. Has-
san ben aviat inaugura el seu propi res-
taurant, el ‘Maison Mumbai’. Tot sembla 
perfecte fins que la notícia arriba a la 
Madame Mallory, la propietària d’un lo-
cal amb estrella Michelin que està molt 

a prop del nou restaurant indi. Deu metres escassos sepa-
ren els dos negocis ....
 

2 de març de 2023 a les 17.30 h
 
 LA BODA DE ROSA 

(Icíar Bollaín. Espanya, 2020), amb 
Candela Peña i Sergi López
A punt de complir-ne 45, la Rosa s’ado-
na que ha viscut sempre per als altres i 
decideix marxar, deixar-ho tot i prémer el 
botó nuclear. Vol agafar les regnes de la 
seva vida i complir el somni de tenir un 
negoci propi. Però aviat descobrirà que el 
seu pare, els seus germans i la seva filla 

tenen altres plans, i que canviar de vida no és tan senzill si 
no és al guió familiar.
 

16 de març de 2023 a les 17.30 h

 FLORES DE OTRO MUNDO 
(Icíar Bollaín. Espanya, 1999), amb 
José Sancho, Luis Tosar, Lissete 
Mejía
Patrícia, dominicana, cerca una llar i una 
seguretat econòmica que la seva situa-
ció legal a Madrid no li permet assolir. 
Milady és una cubana que als 20 anys té 
un món sencer per recórrer. Marirosi té 
treball i casa, però viu a la més comple-

ta solitud. La mateixa solitud que comparteixen tres homes 
del petit poble de Santa Eulalia. Una festa de solters, amb 
caravana de dones inclosa, provoca el retrobament de tots 
ells.
 



13 d’abril de 2023 a les 17.30 h

 PRIDE 
(Matthew Warchus. Regne Units 
2014)
A l’estiu de 1984, sent primera ministra 
Margaret Thatcher, el Sindicat Nacio-
nal de Miners (NUM) convoca una vaga. 
Durant la manifestació de l’Orgull Gai a 
Londres, un grup de lesbianes i gais es 
dedica a recaptar fons per ajudar les fa-
mílies dels treballadors, però el sindicat 

no accepta els diners. El grup decideix aleshores posar-se 
en contacte directe amb els miners i van a un poblet de 
Gal·les. Comença així la curiosa història de dues comunitats 
totalment diferents que s’uneixen per una causa comuna.

27 d’abril de 2023 a les 17.30 h

 LADY BIRD 
(Greta Gerwig. Estats Units, 2017)
Christine, que es fa anomenar “Lady 
Bird”, és una adolescent de Sacramento 
(Califòrnia) en el seu darrer any d’insti-
tut. La jove, amb inclinacions artístiques 
i que somia viure a la costa est, tracta 
així trobar el seu propi camí i definir-se 
fora de l’ombra protectora de la seva 
mare (Laurie Metcalf).

 

11 de maig de 2023 a les 17.30 h

 BAILANDO LA VIDA 
(Richard Loncraine. Regne Unit, 
2017), amb Imelda Saunton, Timothy 
Spall i Celia Imrie)
Sandra Abbott és una dona de classe 
mitja, a punt de jubilar-se. Després de 
40 anys de matrimoni, descobreix que el 
seu marit té una aventura amb la seva 
millor amiga i per això decideix anar-se’n 
amb la seva germana bohèmia, Bif, que 

viu en una zona obrera d’una gran ciutat. Sandra necessita 
reorganitzar la seva vida i es deixa arrossegar per l’esperit 
vitalista de la seva germana, que la convenç per assistir a 
unes classes de ball, on coneixerà persones noves...
 

INFORMACIÓ

De manera presencial
A les oficines de l’àrea social  
Avinguda d’Espanya, 6c

A través de correu electrònic 
promociosocial@cerdanyola.cat

Per qualsevol dubte o informació, podeu 
trucar al telèfon del programa de gent gran: 

93.580.88.88 Extensions: 2141/3772 o 
603 620 214

Activitats adreçades a persones de 60 i més 
anys de Cerdanyola del Vallès. 
Les places són limitades.

@

25 de maig de 2023 a les 17.30 h

 PEQUEÑA MISS SUNSHINE 
(Jonathan Dayton. Estats Units, 
2006)
Els Hoover són una família molt peculiar: 
l’avi esnifa cocaïna i deixa anar paraulo-
tes, el pare fracassa estrepitosament 
donant cursos per assolir l’èxit, la mare 
no dona abast, l’oncle s’està recuperant 
d’un suïcidi frustrat després de ser aban-
donat pel seu xicot, el fill adolescent 

llegeix Nietzsche i guarda un mutisme absolut. I Olive, la 
filla petita, una nena ulleres i més aviat grassoneta, vol ser 
una reina de la bellesa. Quan, gràcies a un cop de sort, la 
conviden a participar al concurs de Petita Miss Sunshine, 
a Califòrnia, l’acompanya tota la família. Amuntegats en 
una esbojarrada furgoneta Volkswagen, es dirigeixen cap a 
l’Oest en un tragicòmic periple de tres dies ple d’inespera-
des sorpreses. El debut d’Olive serà el detonant d’un canvi 
profund en aquesta família d’inadaptats.
 


