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Títol: Fariña. Sèrie Completa 

Director/a: Carlos Sedes i Jorge Torregrossa 

Signatura: DVD Far 

Categoria: Sèries de TV 

Sinopsi: Anys 80. Galícia. La reconversió de la pesca ha deixat a una part de la flota 

gallega en terra i centenars d'armadors endeutats. No hi ha treball. És el brou de cultiu 

perfecte perquè es produeixi la gran transformació: els antics traficants de tabac fan el salt a una mica més 

gran, més lucratiu, però molt més perillós: les drogues. Els traficants de la zona es posen en contacte amb 

els càrtels colombians de la droga i comencen a traficar amb cocaïna. Molt aviat, el 80% de la cocaïna que 

desembarca a Europa ho farà per les costes gallegues. 

Àudio: Espanyol 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La sombra de la ley 

Director/a: Dani de la Torre 

Signatura: DVD Som 

Categoria: Policíaca 

Sinopsi: Any 1921. Aníbal Uriarte és un policia enviat a Barcelona per a col·laborar en la 

detenció dels culpables del robatori a un tren militar. Aníbal i les seves formes no 

troben molt suport entre els seus companys, i de seguida comencen els enfrontaments i desconfiances 

amb l'inspector Rediú, un superior corrupte. Aníbal entrarà en contacte no només amb els baixos fons de 

la societat barcelonina, sinó també amb el món anarquista més radical, disposat a tot per a aconseguir els 

seus objectius. Allí coneixerà a Sara, una jove lluitadora i temperamental, la trobada de la qual tindrà 

conseqüències inesperades per a tots dos. 

Àudio: Castellà, Gallec i Català 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

 

http://sinera.diba.cat/record=b1908705~S46*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1915368~S46*cat


Títol: Toca y pasa el balón 

Director/a: Duncan McMath 

Signatura: DVD 796.322 Toc 

Categoria: Documentals – FCB 

Sinopsi: Durant quatre anys explosius, el Barça de Pep Guardiola va produir el millor 

futbol de la història, seduint a fans de tot el món. El documental ofereix entrevistes 

exclusives amb l'estel·lar elenc de jugadors actuals i ex-jugadors del Barça, a més d'una estranya i exclusiva 

contribució del mateix Pep Guardiola. 

Àudio: Anglès i Castellà 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Girl 

Director/a: Lukas Dhont 

Signatura: DVD Gir 

Categoria: Drama – Transexualitat 

Sinopsi: Lara, de 15 anys, somia amb convertir-se en ballarina. Amb el suport del seu 

pare, es llança de ple a aquesta cerca interminable. Però el seu cos no es doblega tan 

fàcilment a la disciplina que li imposa, perquè en realitat quan va néixer era un nen.  

Premis: 3 premis del Festival de Cannes, 1 premidel Festival de Sant Sebastià. 

Àudio: Francès, Flamenc i Castellà. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Misión Imposible. Fallout. 

Director/a: Christopher McQuarrie 

Signatura: DVD Mis 

Categoria: Acció – Espionatge 

Sinopsi: Una gran amenaça se cern sobre el món: un equip de terroristes ha robat el 

plutoni que havien de rescatar en la missió fallida. L'equip es veurà obligat a col·laborar 

amb un malvat agent de la CIA per a intentar recuperar-lo abans que sigui detonat. 

Àudio: Anglès, Castellà, Alemany i Turc. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://sinera.diba.cat/record=b1915879~S46*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1915078~S46*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1910319~S46*cat


 

 

Títol: A la deriva 

Director/a: Baltasar Kormákur 

Signatura: DVD A la 

Categoria: Aventures 

Sinopsi: Tami i Richard es coneixen després d'una trobada fortuïta i decideixen 

travessar l'oceà en veler, però enmig del seu viatge es veuen sorpresos per l'huracà més 

catastròfic de la història. Més units que mai, hauran de sobreviure a un dels desafiaments més durs de les 

seves vides. 

Àudio: Anglès i Castellà. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La chica en la niebla 

Director/a: Donato Carrisi 

Signatura: DVD Chi 

Categoria: Drama 

Sinopsi: La història narra la sobtada desaparició d'Anna Lou, una noia de 16 anys d'un 

poblet dels Alps italians. L'enigmàtic detectiu Vogel, encarregat d'investigar el misteri, 

no triga a adonar-se de què es tracta d'un cas que dista molt de ser senzill. Treballant a contrarellotge, 

enmig d'un frenesí mediàtic sense precedents, Vogel haurà de recórrer a mètodes poc convencionals per a 

descobrir la veritat en un poble on els motius són foscos, els fets es distorsionen... i qualsevol podria ser 

culpable. 

Àudio: Italià i Castellà. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://sinera.diba.cat/record=b1910365~S46*cat
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