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Títol: Rocketman 

Director/a: Dexter Fletcher 

Signatura: DVD Roc 

Categoria: Pel·lícules biogràfiques 

Sinopsi: 'Rocketman' és la història de Elton John, des dels seus anys com a nen 
prodigi del piano en la Royal Academy of Music fins a arribar a ser una superestrella 
de fama mundial gràcies al seu influent i duradora associació amb el seu 
col·laborador i lletrista Bernie Taupin. 

 

Títol: De la India a París en un armario de Ikea 

Director/a: Ken Scott 

Signatura: DVD De l 

Categoria: Comèdies 

Sinopsi: Ajà un jove que sobreviu a l'Índia gràcies al seu enginy i murrieria, emprèn 
un viatge a França per a complir un somni de la seva mare. A París, amb pocs 
recursos econòmics, vaig decidir passar la nit en un IKEA on coneixerà a Marie. Però 
les seves esperances sentimentals s'esvaeixen quan queda atrapat dins d'un armari 

que és enviat a l'estranger, iniciant un viatge que canviarà la seva vida per sempre. 

 

Títol: Los días que vendrán 

Director/a: Carlos Marques-Marcet 

Signatura: DVD Dia 

Categoria: Drames 

Sinopsi: Vir i Lluís fa només un any que salin junts, quan descobreixen que estan 
“embarassats”. Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella 
barcelonina, el gir enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les seves 
expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, creixen davant ells, intentant 

aprendre a ser tres quan ni tan sols havien tingut temps d'aprendre a ser dos... Utilitzant l'embaràs real de 
la parella d'actors protagonistes, la pel·lícula explora la dificultat de compartir amb l'altre l'experiència 
profundament transformadora d'aquest procés. 
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Títol: Dilili en París 

Director/a: Michel Ocelot 

Signatura: DVD Dil 

Categoria: Pel·lícules d'animació 

Sinopsi: Dilili, una jove que arriba de Nova Caledònia a França, compta amb l'ajuda 
del seu amic repartidor per a investigar una sèrie de misteriosos segrestos de noies 
joves al París de la Belle Époque. En el curs de la seva recerca es trobarà amb 
múltiples personatges extraordinaris que li aniran donant pistes. 

 

Títol: Mula 

Director/a: Clint Eastwood 

Signatura: DVD Mul 

Categoria: Drames 

Sinopsi: Earl Stone és un octogenari solo i arruïnat que s'enfronta a l'execució 
hipotecària del seu negoci i al qual ofereixen un treball en el qual només ha de 
conduir. Però sense saber-ho, Earl acaba de convertir-se en un correu de drogues 
per a un càrtel mexicà. 

 

I a més...  

Vengadores : endgame / Anthony and Joe Russo 

Godzilla: rey de los monstruos / Michael Dougherty 

Annabelle vuelve a casa / Gary Dauberman 

Identidad borrada /  Joel Edgerton 

Las Herederas / Marcelo Martainessi 

La Escuela de la vida / Nicolas Vanier 

Van Gogh, a las puertas de la eternidad / Julian Schnabel 

Conociendo a Astrid /  Pernille Fischer 

Creed II : la leyenda de Rocky / Steven Caple Jr. 

Un héroe singular / Hubert Charuel 

Los que me quieren cogerán el tren / Patrice Chèreau 
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