
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Els dijous del Cineclub és una activitat cultural que pretén la divulgació i l’estudi 
de l’anomenat cinema d’autor. Aquesta activitat es va iniciar l’any 1991 i 
és organitzada de manera conjunta per l’Ajuntament de Sabadell i Cineclub 
Sabadell. Es manté anualment una programació estable que consisteix en una 
projecció d’un film diferent cada dijous des de finals de setembre fins a finals 
de juny, actualment als Cinemes Imperial de Sabadell. 

Les programacions s’efectuen trimestralment i cada pel·lícula està 
classificada en diferents seccions: Revisions, Estrenes, Cinema per descobrir, 
Off the record, l’Especial i Cinema documental.

A Revisions es projecten films clàssics de tots els temps; a Estrenes, films 
recents dels directors que representen avui en dia el cinema d’autor, a Cinema 
per descobrir s’agrupen pel·lícules de països llunyans i de poca projecció 
comercial o també òperes primes; la secció Off the Record es destina al 
cinema més alternatiu; l’Especial es dedica a un cineasta, tema, etc, en un 
“mini-cicle” i a Cinema documental es projecta un film d’aquest gènere.

Tots els films es projecten en versió original subtitulada.

Accés gratuït per als socis del Cineclub Sabadell
Entrada especial joves (16-30 anys): 3 €, amb la corresponent 
presentació del DNI.
Col·laboració per als no socis: 6 €
Pack 5 entrades: 20 euros, 10 entrades: 40 €. Els podeu comprar als 
Cinemes Imperial. Plaça Imperial, 4, i a l’ herbodietètica La Ventana 
Natural de la Ronda Zamenhof, 18 de Sabadell.
Col·laboració el dia de la sessió de la FilmoXarxa: Preu únic de 4 € 
Col·laboració per als alumnes de l’EOI de Sabadell, Acadèmia de 
Belles Arts, socis de Joventuts Musicals de Sabadell, socis de la 
Lliga dels Drets dels Pobles, socis de la UES, socis del Club Week&, 
estudiants, aturats i jubilats: 5 €
Col·laboració per als socis (i un acompanyant) del TR3SC i del Club 
Subscriptors La Vanguàrdia: 5 €

Promoció vàlida únicament per a les sessions dels Dijous de Cineclub Sabadell.

Cineclub Sabadell és una entitat privada, que es finança 
bàsicament a partir de les aportacions dels socis, que té com a objectiu 
donar a conèixer l’art cinematogràfic i aprofundir en el seu estudi.

Els associats a Cineclub Sabadell gaudeixen dels 
següents avantatges: 

• Són membres numeraris de l’Entitat, amb veu i vot a les assemblees.
• Entrada gratuïta a les sessions organitzades pel Cineclub i a les 

organitzades conjuntament amb altres Entitats.
• Projeccions de pel·lícules.
• Conferències, taules rodones, col·loquis.
• Exposicions, etc.
• Consulta de publicacions, llibres, revistes i documents.
• Obtenció de les publicacions editades per l’Entitat, gratuïtament o 

a preu reduït.
• Recepció a domicili del programa d’activitats.

Què es necessita per ésser soci de Cineclub Sabadell? 
• Omplir l’imprès d’inscripció adjunt i enviar-lo a la seu del Cineclub,

c/ Permanyer, 222 1r 08205 Sabadell,
o bé a través del formulari que podeu trobar a la nostra pàgina web, 
www.cineclubsabadell.org

Aquesta resposta és voluntària. La informació que ens facilita serà incorporada al fitxer de socis de Cineclub 
Sabadell. Si vostè desitja accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades en tot allò referent a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’ha de dirigir per carta certificada 
a la nostra entitat. Carrer de Permanyer 222 - 1r - 2a 08205 Sabadell

Organització:

Entitats amigues:
Signatura

Si, vull ser soci de Cineclub Sabadell 
per una quota inicial de 20 €

nom i cognoms

data de naixement          /          /

adreça

codi postal  ciutat   província

telèfon   e-mail

Prego atenguin els rebuts presentats al seu cobrament per Cineclub Sabadell

Nom i cognoms del titular

Data               /                    /

ES

Sessions del Cineclub
Pl. de l’Imperial, 4. Tel.: 93 726 31 31

www.cineclubsabadell.org
cineclubsabadell@gmail.com

Programació
octubre - desembre de 2020

The Public 
Enemy

Les parapluies 
de Cherbourg Papicha

PASSI 
ALS CINES
IMPERIAL

Amb la col·laboració de:



octubre Dijous 1 d’octubre

Estrenes. Federació Russa
Nelyubov (Sin amor, 2017)
D’Andrej Zvyagintsev
Durada: 128 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: Una parella passa per una situació difícil, 
estant tramitant el divorci. Però després d’una de les 
seves habituals discussions que tenen, resulta que el 
seu fill ha desaparegut. Aquest fet provoca que no els 
quedi més remei que actuar conjuntament.

Dijous 8 d’octubre
Cinema per descobrir. Algèria
Papicha (Papicha, sueños de libertad, 2019)
De Mounia Meddour
Durada: 106 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: Algèria, anys 90. La Nedjma, una jove es-
tudiant universitària que somia en convertir-se en es-
tilista es nega a deixar de portar una vida normal i a 
no poder sortir de nit degut als tràgics esdeveniments 
provocats per la guerra civil. Tot i les prohibicions 
dels radicals, la Nedjma decideix lluitar per la seva 
llibertat personal i organitza una desfilada de moda.

Dijous 15 d’octubre
Clàssics. 
Recordant William A.Wellman. USA
The Public Enemy 
(El enemigo público, 1931)
De William A. Wellman
Durada: 84 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: En Tom Powers, des de ben petit ja fa ma-
lifetes acompanyat del seu lleial amic en Matt Doyle. 
En fer-se homes i amb l’arribada de la llei seca tindran 
l’oportunitat de destacar en el món del gangsterisme. 
En Tom, masclista i explosiu davant el pol oposat del 
seu germà, en Mike, un militar recte i compromès 
socialment; fa que xoqui amb la seva mare, tot i ser 
l’única persona de la seva vida que ha estimat.

Dijous 22 d’octubre
Cinema per descobrir. Burkina Faso
En col·laboració amb el Festival de Cine Africano 
(FCAT)
Wallay (2017)
De Bemi Goldblat
Durada: 84 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: Blu-ray
Sinopsi: L’Ady té 13 anys i ja no fa cas del seu 
pare, que l’educa sol. El pare, desbordat, decideix 
enviar-lo durant l’estiu amb el seu oncle Amadou a 
Burkina Faso. Allà, als 13 anys, un ja ha de conver-
tir-se en un home adult, però l’Ady, pensant que està 
de vacances, no ho veu així.

Dijous  29 d’octubre
Música i cinema. USA
Across the Universe (2007)
De Julie Taymor
Durada: 133 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: Musical romàntic ambientat als anys 60 del 
segle XX, en l’època de les grans protestes contra la 
guerra del Vietnam, l’exploració mental i el rock’n 
roll. La història gira l’entorn de les universitats de 
Massachussetts, Pricenton i Ohio, passant per Li-
verpool fins al Greenwich Village de New York, les 
revoltes de Detroit i el camps de la mort, al Vietnam.

desembre Dijous 3 de desembre

Clàssics. Recordant William A. Well-
man. USA
The Ox-Bow incident (1942)
De William A. Wellman
Durada: 72 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: Nevada, 1885. Gil Carter, interpretat per 
Henry Fonda, arriba a una petita població de l’oest per 
buscar la seva antiga nòvia, una noia de dubtosa repu-
tació. L’acompanya el seu amic Art. L’inesperada no-
tícia de l’assassinat d’un conegut ranxer, provoca que, 
davant de l’absència del sheriff, es formi un grup de 
linxament del que tant Gil com Art en formaran part.

Dijous 10 de desembre
Estrenes. Mèxic
La camarista (2018)
De Lila Avilés
Durada: 120 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP mm
Sinopsi: Eve és una jove que treballa en un dels ho-
tels més luxosos de la Ciutat de Mèxic. Les jornades 
tant extenses fan que Eve no pugui cuidar al seu fill 
mentre treballa, però ella està convençuda que la 
seva situació millorarà quan aconsegueixi un millor 
lloc dins del mateix hotel.

Dijous 17 de desembre
Música i cinema. França
Les parapluies de Cherbourg (1964)
De Jacques Demy
Durada: 88 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: Blu-ray
Sinopsi: La Geneviève és una jova que viu amb la 
seva mare i l’ajuda a la botiga de paraigües que te-
nen a Cherbourg. Tot i l’oposició de la seva mare no 
pot deixar d’estar  enamorada del jove Guy. Un ric 
joier també s’enamora de la Geneviève. La cosa es 
complica ja que el Guy ha de marxar a fer el servei 
militar a Algèria...

Dijous 12 de novembre
FilmoXarxa. Filmoteca de Catalunya. 
USA
América (2018)
D’Erick Stoll i Chase Whiteside
Durada: 76 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: Blu-ray
Sinopsi: Una història inspiradora i emotiva sobre 
tres germans incompatibles que han de cuidar junts 
d’Amèrica, la seva àvia de 93 anys. Ocupar-se de les 
necessitats quotidianes de l’àvia els obliga a encarar 
l’abisme que separa els anhels adolescents de les 
responsabilitats dels adults.

novembre Dijous 5 de novembre

Estrenes. Fem memòria. Galícia
En col·laboració amb Sabadell per la República
Longa noite (2019)
D’Eloy Enciso
Durada: 88 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: DCP
Sinopsi: Anxo torna al seu poble natal a la zona rural 
de Galícia. Allà es troba amb el ressentiment tant de 
guanyadors com de vençuts, que veuen amb perill 
profunditzar en uns fetsque creien oblidats.

Dijous 19 de novembre
Música i cinema. Regne Unit
The talles of Hoffman (Los cuentos de 
Hoffman, 1951)
De Michael Powell i  Emeric Pressburger
Durada: 133 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: Blu-ray
Sinopsi: Hoffmann assisteix a un ballet i s’enamora 
de Stella, una de les ballarines. A l’entreacte es di-
rigeix a una taberna per tenir una cita secreta amb 
ella. Es tracta de l’adaptació al cinema d’una popular 
òpera homònima.

Dijous 26 de novembre
Cinema documental. Catalunya
Miquel Porter i Moix. La república 
de la llibertat i el bon humor (2018)
D’Anastasi Rinos
Durada: 54 minuts / Sessió única: 20.00 h
Format: Blu-ray
Sinopsi: Documental sobre una figura clau de la 
història del cinema a Catalunya, el professor, his-
toriador, crític i músic Miquel Porter i Moix, a través 
d’un espai que representa bona part de la seva feina 
i la seva filosofia: la universitat.


