
NOVETATS MARÇ 2019 

Títol: El hijo de BigFoot 

Signatura: IDVD Hij 

Sinopsi: El jove i simpàtic Adam emprèn una missió èpica per a intentar descobrir 
el misteri que amaga la desaparició del seu pare, fins a descobrir que el seu pare és 
res menys que “el llegendari Bigfoot”, que ha estat ocultant-se en el bosc durant 
anys per a protegir a la seva família i a ell mateix d'un laboratori genètic sense 
escrúpols, que pretén utilitzar-los per als seus experiments. Adam ràpidament 
s'adona que ell també està dotat d'un ADN especial, i amb uns superpoderes que 
mai hagués imaginat, haurà d'unir-se al seu pare per a protegir a la família. 

Àudio: Castellà, Català i Euskera. 

Consulta'l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El Pudding Mágico 

Signatura: IDVD Pud 

Sinopsi: El jove coala Bunyip Bluegum ha cregut sempre que era orfe, però un dia 
descobreix que hi ha la possibilitat que els seus pares estiguin vius i es llança a 
l'aventura de trobar-los. Pel camí es topa amb un mariner encallat en terra 
anomenat Bill Barnacle, amb el seu amic Sam Sawnoff, un pingüí domesticat, i amb 
Albert, un pudding màgic que es regenera de manera constant i al qual no li importa 

ser menjat, encara que té un caràcter fort i tendeix a fugir quan es presenta l'oportunitat. Tots junts formen 
la Noble Societat d'Amos del Pudding i han d'anar amb compte perquè seran perseguits per Uombat i 
Possum, una parella de lladres de pudding que farà qualsevol cosa per a fer-se amb Albert i acabar així amb 
el Pudding Màgic. 

Àudio: Castellà i Euskera 

Consulta'l al catàleg Aladí! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1897719~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1902063~S46*cat


Títol: Peter Rabbit 

Signatura: IDVD Pet 

Sinopsi: Peter Rabbit, l'heroi disbauxat i aventurer que ha emocionat a diverses 
generacions de lectors, ara és el protagonista de la seva pròpia comèdia moderna i 
descarada. En la pel·lícula, la batalla de Peter amb el Sr. McGregor (Domhnall 
Gleeson) arriba més lluny que mai quan s'enfronten per l'afecte de l'afectuosa veïna 
amant dels animals (Rose Byrne). Dani Rovira és la rebel i encantadora veu de Peter 
i Belén Cuesta i Silvia Abril donen veu a dues de les trigèmines Pelussa, Patufeta i 
Colita de Cotó. 

Àudio: Castellà, Anglès i Italià 

Consulta'l al catàleg Aladí! 
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