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Títol: La Tribu 

Signatura: DVD Tri 

Sinopsi: Virginia (Carmen Machi), dona de fer feines de professió i “streetdancer” 

vocacional, recupera el seu fill que va donar en adopció: Fidel (Paco León), un executiu 

que ho ha perdut tot, inclosa la memòria. Mare i fill, amb el grup de ball que formen les 

companyes de la Virginia (“Las Mamis”), descobriran que, encara que vinguin de mons 

ben diferents, ambdós porten el ritme a la sang. 

Àudio: Castellà, Anglès i Castellà per sords 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El insulto 

Signatura: DVD Ins 

Sinopsi: Una discussió sorgida d’un incident porta en Tony i en Yasser a judici. Un insult 

fora de temps és l’inici d’un gran conflicte, arribant a convertir-se en un cas nacional que 

reobrirà velles ferides: un xoc entre diferents cultures i religions que només la tolerància 

podrà resoldre. 

Àudio: V.O. Àrab i Castellà. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Gorrión Rojo 

Signatura: DVD Gor 

Sinopsi: En aquest thriller internacional, la actriu guanyadora d’un Oscar Jennifer 

Lawrence encarna a Dominika, una ex ballarina oblidada a formar part de l’Escola de 

Pardals, un programa secret del govern que la posa al centre d’un perillós joc 

d’espionatge entre Rússia i la CIA. Ella surt d’allà preparada per ésser una agent letal, 

però viu atrapada en un mon del que vol escapar desesperadament. 

Àudio: Castellà, Angès i Francès 

Consulta’l alcatàleg Aladí! 
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Títol: Lucky 

Signatura: DVD Luc 

Sinopsi: Amb una salut de ferro, en Lucky ha sobreviscut més que els seus contemporanis, 

el que l’anima a replantejar-se la seva vida i buscar una “revelació”. Aquest és el viatge 

espiritual d’un home de noranta anys. 

Àudio: V.O. Anglès, Castellà i Castellà per a persones sordes. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: Verano de una  família de Tokio 

Signatura: DVD Ver 

Sinopsi: Mentre la seva dona viatja amb unes amigues per veure l’aurora boreal, l’avi 

aprofita per reprendre antigues amistats i rememorar vells temps. Després d’un petit 

accident de circulació sense importància es deslligarà el caos a la família Hirata. Els seus 

fills es reuniran per intentar que deixi de conduir però l’avi no els hi posarà fàcil. 

Àudio: V.O. Japonès i Castellà 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Custodia compartida 

Signatura: DVD Cus 

Sinopsi: Myriam i Antoine s’han divorciat. Per protegir al seu fill del seu marit violent, la 

Myriam demana la custòdia, però la jutgessa decideix concedir-los la custòdia 

compartida. Víctima d’un pare gelós, i amb l’afany de protegir a la seva mare assetjada, 

Julien farà tot el que estigui a les seves mans per a que no succeeixi el pitjor. 

Àudio: V.O. Francés i Castellà 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: El Cairo confidencial 

Signatura: DVD Cai 

Sinopsi: Noredin, un agent de policia de El Cairo, s’encarrega d’investigar el cas d’una 

famosa cantant assassinada a una habitació d’hotel. Aviat descobrirà que el que sembla 

un crim comú amaga terribles implicacions de la intocable èlit que dirigeix el país, 

blindada davant de la justícia. 

Àudio: V.O. Àrab, Castellà i Català 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Isla de perros 

Signatura: DVD Isl 

Sinopsi: Del visionari director Wes Anderson, Isla de perros explica una història d’un nen 

de dotze anys, Atari Kobayashi, pupil del corrupte alcalde Kobayashi. Quan totes les 

mascotes canines de la ciutat de Megasaki son desterrats a la Isla Basura, Atari decideix 

anar allà en busca del seu gos guardià, Spots. Amb l’ajuda dels seus nous amics cans, Atari 

començarà una odissea èpica que decidirà el seu futur i l seu destí de la mateixa 

Prefectura. 

Àudio: Castellà, Anglès i Italià 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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