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La pel·lícula multipremiada La vida d?en
Carbassó encetarà aquest diumenge el cicle
Cinema en Família a l'Auditori de la Diputació
de Tarragona
Del 5 de novembre al 25 de febrer es projectaran a l'Auditori
Diputació 12 pel·lícules de diverses nacionalitats i
reconegudes per la crítica. Les projeccions tindran lloc cada
diumenge a les 17 h

La Diputació de Tarragona i l?Associació Cultural Anima?t impulsen, per segon any consecutiu,
el cicle Cinema en Família, una iniciativa lúdica i cultural que té com a objectiu dotar a la ciutat
de Tarragona d?una programació de cinema de qualitat pensada per a tots els públics. En
aquest sentit, del 5 de novembre al 25 de febrer es projectaran 12 pel·lícules de diverses
nacionalitats i reconegudes per la crítica. La multipremiada La vida d?en Carbassó, de Claude
Barras, serà l?encarregada d?encetar la programació.
Les projeccions tindran lloc a l?Auditori Diputació (C. de Pere Martell 2, Tarragona) cada
diumenge a les 17 h. Les entrades es podran adquirir al mateix auditori una hora abans de la
sessió, tindran un cost de 5 € i per la compra de més d'una entrada s'aplicarà un descompte de
2x1.
La pel·lícula d?animació més guardonada de l?any, La vida d?en Carbassó, de Claude Barras,
serà l?encarregada d?encetar el cicle Cinema en Família, diumenge 5 de novembre. El film ens
explica la història d?en Carbassó, un nen de 9 anys que, després de perdre a la seva mare, es
trasllada a una llar d?acollida, havent-se d?adaptar a aquest canvi estrany i hostil. Una aposta
diferent, valenta i pedagògica de cinema per a nens.
Kubo y las dos cuerdas mágicas, nominada a Millor Llargmetratge animat i efectes visuals als
Premis Oscar 2016; El niño y la bestia, nominada a Millor pel·lícula independent als Premis
Annie 2015 o el clàssic japonès El castell al cel, de Hayao Miyazaki i Premi Ofuji Noburo 1987,
són algunes de les pel·lícules que s?hi podran veure.
La programació Cinema en Família de la Diputació de Tarragona i l?Associació Cultural Anima?t
és una aposta pel cinema familiar de qualitat, que en la seva primera edició ha comptat amb
prop de mig miler d?espectadors.
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