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L’informatiu
El dijous dia 12 de setembre reprenem les
sessions habituals al cinema Edison. Aquest
proper curs 2019-2020 volem mantenir els
criteris de programació i els horaris del curs
anterior, però amb unes lleugeres modificacions: unifiquem les sessions regulars (de
dijous a diumenge). Ja no distingirem les
sessions d’estrena de les de cineclub. De fet
i malgrat el nom amb què les anunciàvem,
gairebé totes les pel·lícules del darrer curs
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han estat estrenes. Hem simplificat l’estructura de preus, que seran els mateixos per
a totes les sessions regulars de cinema, de
divendres a diumenge. El dijous és el dia de
l’espectador. Les sessions singulars (dimarts
o dimecres) són gratuïtes per als socis de
l’AC. El Cicle Gaudí té els preus fixats per
l’Acadèmia del Cinema Català.
(segueix a l’interior)

(segueix de la portada)
En aquest informatiu AC, mensual, hi
trobareu informació de la programació dels
Dimarts Singulars, de les sessions de cinema
familiar i de les activitats puntuals del
Cinema Edison, però no podrem informarDilluns

Dimarts

vos de les sessions regulars (de dijous a
diumenge), perquè la programació (com
que es tracta d’estrenes) es concreta amb
tant poc marge de temps, que no podrem
incorporar-la al butlletí mensual.
Per això, us demanem que, per tal de
seguir la programació regular del Cinema

Dimecres

Dijous

Edison, us n’informeu o bé a la pàgina web
cinemaedison.cat o bé en els fulletons
o els fulls de sala que trobareu al vestíbul
del Cinema Edison o en determinats
equipaments i/o botigues de la ciutat.

Divendres

Dissabte

Diumenge
12 h
Petit Edison
(1 sessió mensual)
Entrada adult: 5 €
Entrada infantil: 4 €
Socis AC: 3 €

Tancat

Actes extres i
col·laboracions
20 h
Cicle Gaudí
(1 sessió mensual)
Entrada general: 4’50 €
Socis AC: 3 €
20 h
Edison Singular
(1 sessió mensual)
Entrada general: 4 €
Socis AC: gratuït

20 h
Pel·lícula B
V.O.
Dia de l’espectador
Entrada general: 5 €
Socis AC: 4 €

19 h
Pel·lícula A
V.O.
Entrada general: 7 €
Amb descomptes: 6 €
Socis AC: 4 €

21.30 h
Pel·lícula B
V.O.
Entrada general: 7 €
Amb descomptes: 6 €
Socis AC: 4 €

Dimarts 17 de setembre / 20 hores
Cinema Edison

Els dies que vindran
de Carlos Marqués Marcet

Cicle Gaudí

Producció catalana, escrita per Coral Cruz,
Carlos Marqués-Marcet i Clara Roquet, amb
fotografia d’Alex García, música de Maria
Arnal, i interpretada per David Verdaguer,
Maria Rodríguez Soto, Lupe Verdaguer

18 h
Pel·lícula B
V. doblada
Entrada general: 7 €
Amb descomptes: 6 €
Socis AC: 4 €

20:30 h
Pel·lícula A
V. doblada
Entrada general: 7 €
Amb descomptes: 6 €
Socis AC: 4€

19 h
Pel·lícula A
V.O.
Entrada general: 7 €
Amb descomptes: 6 €
Socis AC: 4 €

Rodríguez, Albert Prat, Sergi Torrecilla.
Durada: 94 minuts.
Profunda i delicada anàlisi de la complexitat
de les relacions humanes. Una visió
profunda i naturalista dels canvis que un
embaràs pot provocar en una parella.
Dimarts 29 d’octubre / 20 hores
Cinema Edison

La vida sense
la Sara Amat
de Laura Jou

Producció catalana, escrita per Coral Cruz
(basada en la novel·la de Pep Puig), amb
fotografia de Gris Jordana, música de Pau
Vallvé, i interpretada per Biel Rossell, María
Morera, Francesca Piñón, Isaac Alcayde, Pau
Escobar, Joan Amargós. Durada: 90 minuts.
FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema
en Català 2019, Premi a la Millor Fotografia i
Premi del Públic
Una íntima peça de cambra que descriu el
descobriment del primer pas i del despertar
del desig d’un amor adolescent.
LA VIDA SENSE LA SARA AMAT

Dimarts 15 d’octubre / 20 hores
Cinema Edison

Edison
Singular
Dimarts 24 de setembre / 20 hores
Cinema Edison

His Girl Friday

Apollo 11 (2019)

de Todd Douglas Miller
Versió original en anglès subtitulada
Documental americà, dirigit per Todd
Douglas Miller, amb música de Matt Morton.
Durada 90 minuts. Premi especial del jurat
al Festival de Sundance
A través de material exclusiu en 65 mm
facilitat per la NASA, es descobreix una visió

fins ara inèdita de la missió Apollo 11, que
va portar fa 50 anys l’ésser humà a la Lluna.
Una gesta èpica que va unir la humanitat.

—
El Cinema Edison se suma al Festival
Panoràmic de fotografia i cinema que
tindrà lloc a Roca Umbert, del 17 al 20
d’octubre. En aquesta edició, Panoràmic ens
convidarà a sortir de la terra i a mirar l’espai.
I el Cineclub se suma a la iniciativa amb la
projecció d’aquest documental.

(Luna nueva, 1940)
de Howard Hawks
Versió original en anglès subtitulada
Producció americana, escrita per Charles
Lederer, amb fotografia de Joseph Walker,
música de Morris Stoloff, i interpretada per
Cary Grant, Ernest Truex, Gene Lockhart,
Helen Mack, Ralph Bellamy, i Rosalind
Russell. Durada: 92 minuts. Apta per a tots
els públics. En col·laboració amb El9Nou.
Un guió genial, una direcció trepidant, dos
actors en estats de gràcia (Cary Grant i
Rosalind Russell) fan una comèdia immensa
sobre el periodisme.

Dia Mundial
del Patrimoni
Audiovisual

Petit
Edison

HIS GIRL FRIDAY

Per commemorar el Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual, el dimecres 23
d’octubre, a les 20 hores, al Cinema Edison,
es projectaran els curtmetratges:

Roda
d’espectacles
infantils

Diumenge 6 d’octubre / 12 hores
Cinema Edison

Diumenge 13 d’octubre / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc

El bosc de Haquivaqui

Titelles

de Rasmus A. Sivertsen

Noruega-Països Baixos, 2016. Durada: 75 min.
Premi del Públic al Millor Llargmetratge 2017
(El meu Primer Festival)
El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per
viure, però els animals petits han de vigilar
que els més grossos no se’ls cruspeixin.

El Patufet
Petita Brownie

L’enterrament de la sardina (1929),
de Josep Bosch Plans i Granollers
industrial (1922) de Ramon Dagà; dels fons
audiovisuals de l’Arxiu Municipal.

Diumenge 27 d’octubre / 17 i 18 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Dansa i teatre visual

Petit Baby Esferic
Aboon Teatre

Els teus ulls són rodons. La lluna, el sol, i els
estels són rodons. I el nostre món és rodó...
Així comença el Petit Baby Esferic, un
homenatge a la terra i als seus hereus.
Una adaptació creada per a biblioteques,
llars d’infants i sales polivalents, on una sola
actriu proposa un divertit viatge adreçat a
un públic de 0-3 anys.

En Patufet és un nen petit com un gra
d’arròs, petit com una llavor....Un bon dia la
seva mare li deixa que vagi a comprar tot
sol a la botiga d’en Josepet....serà un dia
emocionant per en Patufet, ple d’aventures!

Amb una estètica delicadament visual proposa un joc d’esferes que dona llibertat a la
imaginació de l’espectador. El Petit Baby
Esferic ens convida, gairebé sense paraules,
a gaudir de la diversitat de la vida en el nostre planeta Terra. Tot això a través de simpàtics habitants “rodons” i a ritme de nadó.

Edat recomanada: a partir de 2 anys

Edat recomanada: nadons

Dijous 17 d’octubre / 19:30 hores
Sala d’actes del Museu de Ciències Naturals
de Granollers
Carrer Palaudàries, 102

L’estudi dels
ratpenats al Museu
de Ciències Naturals
de Granollers
a càrrec de Carles Flaquer, doctor en
biologia per la UAB i coordinador de l’Àrea
d’investigació de quiròpters del Museu de
Ciències Naturals de Granollers

Aquesta ponència pretén explicar perquè
és important l’estudi dels ratpenats i les
línies d’investigació centrals de l’Àrea de
Quiròpters. També vol explicar l’organització

de la recerca i la gestió del creixent nombre
de projectes i d’estudiants de diversos
països que venen a fer el doctorat a
Granollers, així com la integració d’aquesta
tasca d’investigació amb l’educació, la difusió
de la recerca i la participació ciutadana, amb
exemples com ara la “Nit dels ratpenats” o
el portal web www.ratpenats.org.

15è PREMI
CAMÍ RAL
DE TREBALLS
DE RECERCA
DE BATXILLERAT
SOBRE
EL VALLÈS
ORIENTAL
2019-2020

Premi adreçat a estudiants de segon
de batxillerat de qualsevol centre
d’ensenyament. En col·laboració amb
l’Ajuntament de Granollers.
Amb aquest premi el Centre d’Estudis
de Granollers vol estimular el plaer de la
recerca i potenciar aquells estudis que, des
d’àmbits temàtics diversos (medi natural,
història, economia, art i patrimoni), ens
ajudin a millorar el coneixement de la nostra
comarca.
Podeu consultar les bases de la
convocatòria a la nostra pàgina web:
http://acgranollers.cat/premicamiral
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Club AC
L’Associació Cultural, té acords amb altres
entitats i programacions de la ciutat
que permeten als nostres socis gaudir
d’avantatges exclusius:
– Descompte del 15% en les entrades de
tots els espectacles del Teatre Auditori de.
El número de codi que heu d’introduir per
demanar aquest descompte és el número
que teniu com a socis.
– Descompte del 20% en les entrades
dels cicles i festivals organitzats pel Jazz
Granollers.
– Entrada gratuïta al Planetari del Museu de
Ciències Naturals de Granollers.
– Descompte a les projeccions del Cineclub
de la Garriga i del Cinema Alhambra de la
Garriga.

Recomanacions
Universitat Popular de Granollers
Si esteu interessats a realitzar algun dels
cursos que organitza la Universitat Popular
de Granollers, el període d’inscripció
comença el dia 2 de setembre de 2019.
Podeu consular a la pàgina web:
http://www.upg.cat
Teatre Auditori de Granollers
12 d’octubre / 21.00 hores
13 d’octubre / 19.00 hores
Jerusalem
Direcció de Julio Manrique
Amb Pere Arquillué

Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers

Museu de Ciències Naturals
de Granollers. La Tela
Del diumenge 1 de setembre de 2019
al diumenge 9 de febrer de 2020
De les 11:30 a les 13:30 h
Visites guiades:
Exposició Tu investigues!
Vols saber com descobrir què ha menjat un
depredador a partir d’una egagròpila? O com
és una cova per dins i quins animals hi viuen?
Per informació i reserves:
reserves@museugranollersciencies.org
Tel. 93 870 96 51
Casino Club de Ritme Granollers
Podeu consultar les activitats al web:
www.casinodegranollers.com
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