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Títol: Campeones 

Director/a: Javier Fesser 

Signatura: DVD Cam 

Gènere: Comèdia 

Sinopsi: Marco, un entrenador professional de bàsquet, comença a treballar amb un 

equip de nois amb discapacitat intel·lectual. A pesar que al principi no vol fer-lo, al final 

acabarà rebent increïbles lliçons de vida. 

Àudio: Castellà 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Un lugar tranquilo 

Director/a: John Krasinski 

Signatura: DVD Lug 

Gènere: Terror 

Sinopsi: Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski) Abbott són una parella amb tres fills 

que viu una granja aïllada de tota civilització al nord de Nova York. Han sobreviscut durant 

mesos en un món envaït i amenaçat per mortals criatures extraterrestres que es guien pel so per a caçar. La 

família Abbott viu en el més absolut silenci, caminen descalços i es comuniquen per mitjà del llenguatge de 

senyals. Qualsevol so pot significar la mort. 

Àudio: castellà, anglès i francès 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Con amor, Simon 

Director/a: Greg Berlanti 

Signatura: DVD Con 

Gènere: Comèdia 

Sinopsi: Tothom mereix una gran història d'amor. Però per a Simon Spier, un xaval de 

disset anys, el tema és una mica més complicat: encara no li ha dit a la seva família ni als 

seus amics que és gai i desconeix la identitat d'un company de classe anònim del qual s'ha enamorat online. 

Resoldre tots dos assumptes resultarà divertit, aterridor i canviarà la seva vida per sempre. 

Àudio: castellà, anglès i hindi. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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Títol: La fabrica de nada 

Director/a: Pedro Pinho 

Signatura: DVD Fab 

Gènere: Drama 

Sinopsi: Un grup d'obrers descobreix que l'administració està traslladant material de la 

seva fàbrica. Davant aquesta espantada directiva a terminis, en la qual els van deixant 

solos i solo els falta llevar-los el sòl sota els peus, decideixen resistir en els seus llocs de treball sense treball. 

Una revolució s'encén en aquesta fàbrica de res, els fonaments del capital es trontollen. 

Àudio: Portugués (Subtítols en castellà i català) 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Una razón brillante. El arte de convèncer 

Director/a: Yvan Attal 

Signatura: DVD Raz 

Gènere: Comèdia 

Sinopsi: Neïla Salah és una jove de l'extraradi parisenc que somia amb ser advocada. Es 

matricula en la Facultat de Dret més important de París, però el primer dia de classe Neïla 

té un enfrontament amb Pierre Mazard, un professor polèmic, conegut per ser provocatiu i per parlar fora 

de to. Obligats per la Universitat, professor i alumna hauran de preparar junts un concurs de debat nacional. 

Encara que cínic i arrogant, Pierre podria ser l'entrenador perfecte per a les ganes d'aprendre que té 

l'entusiasta Neïla… però per a això hauran de ser capaces de superar els seus propis prejudicis. Dos mons 

paral·lels que, a poc a poc, s'acosten fins a forjar una relació tan absurda, divertida i sòlida com a inesperada, 

una relació única en la seva espècie. 

Àudio: Castellà i francès 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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