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Nuestros amantes.Miguel Ángel 

Lamata. España, 2016. 

Carlos  é un guionista cinematográfico 

frustrado profesionalmente. Con 30 

anos, Irene non ten claro que facer coa 

súa vida. Sobre eles aínda planean as 

sombras das súas antigas relacións. 

Irene atópase con Carlos nunha libraría 

e proponlle un xogo: converter as súas 

vidas nunha aventura. Sin enamorarse. 

Xénero : Comedia. 

Signatura: CINE COM nue 

 

 

Sunset Song. Terence Davies. Reino 

Unido, 2015. 

Un relato épico e intimista sobre a 

esperanza, a traxedia e o amor 

ambientado a principios da Gran Guerra 

(1914-1918). Trátase dunha adaptación 

da novela do autor escocés Lewis 

Grassic Gibbon. 

Xénero : Romántico.Drama 

Signatura: CINE ROM sun 

 

Regreso a casa. Zhang Yimou. China, 

2015. 

O preso político Lu Yanshi é liberado 
cando termina a Revolución cultural. 
Cando regresa a casa, descobre que a 
súa esposa sofre de amnesia; non o 
recoñece e continúa esperando o 
retorno do seu esposo sen darse conta 
de que está ao seu lado. 

Xénero : Drama 

Signatura: CINE DRA reg 



 

Un doctor en la campiña. Thomas 

Lilti. Francia, 2016. 

Jean-Pierre é un médico dunha zona 

rural de Francia que dedica a súa vida a 

atender aos seus pacientes, do día á 

noite, o sete días da semana. Cúralles, 

aténdelles e failles compañía. Pero un 

día Jean-Pierre cae enfermo, así que 

chega Nathalie, unha moza médico do 

hospital da cidade, para asistirlle e de 

paso facer o seu traballo. 

Xénero : Drama 

Signatura: CINE DRA doc 

 

Pastel de pera con lavanda. Éric 

Besnard. Francia, 2015. 

No corazón da Provenza, Louise cría 

soa aos seus dous fillos e tenta manter 

o negocio familiar. Un día no que case 

atropela a un descoñecido, Louise 

descobre que é un home distinto ao 

resto da xente. A fascinación que sente 

por el é tal que sospeita que podería 

cambiar a súa vida e a da súa familia. 

Xénero : Romántico. Comedia. 

Signatura: CINE ROM pas 

 

El reino de la belleza. Denys Arcand. 

Canadá,2015. 

Luc Sauvageau é un arquitecto con 
talento, pero pouco recoñecido,  que 
vive coa súa esposa Stéphanie na 
Malbaie. Luc ten unha vida normal 
xunto a unha muller. Pero cando viaxa a 
un congreso en Toronto e pasa dúas 
noites marabillosas cunha muller moito 
máis nova que el, a súa vida comezará 
a caer nun bucle. 

Xénero : Drama. 

Signatura: CINE DRA rei 

 



 

Un amor de verano. Catherine 

Corsini. Francia, 2015. 

En París, en 1971. Delphine coñece a 
Carole. A primeira, filla de campesiños, 
mudase á capital para alcanzar a 
independencia económica. A segunda 
ten noivo e vive felizmente os comezos 
do movemento feminista. A 
Delphine,gústanlle as mulleres. Do seu 
encontro xorde unha historia de amor 
que desequilibrará as súas vidas ao 
tropezar coa realidade. 

Xénero : Drama.  Romántico 

Signatura : CINE ROM amo 

 

Dentro del dolor. Reed Morano. 

EE.UU, 2015. 

A desaparición dun neno nunha 

gasolineira levará aos seus abatidos 

pais a tomar decisións que marcarán as 

súas vidas. A nai, unha profesora de 

literatura, buscará na relación cun mozo 

especial da escola onde traballa, unha 

saída ao seu trauma. 

Xénero : Drama.   

Signatura : CINE DRA den 

 

 

Ahora me ves 2. Jon M. Chu L. EE.UU, 

2015. 

Un ano despois de despistar á FBI e 

conseguir a admiración do público cos 

seus espectáculos mentais, o catro 

xinetes volven á luz pública, pero un 

novo inimigo proponse arruinar o seu 

golpe máis espectacular e perigoso até 

a data... 

Xénero : Suspense.Acción   

Signatura : CINE SUS aho 



 

El extraño = Goksung. Na Hong Jin. 

Corea del Sur, 2016. 

Este thriller empeza nun tranquilo pobo 

de Corea do Sur, a vida deste apracible 

lugar queda perturbada cando se 

producen unha serie de estraños 

asasinatos que parecen sucesos 

sobrenaturais.  

Xénero : Terror. 

Signatura: CINE TER ext 

 

 

Secuestro. Mar Targarona. España, 

2016. 

Patricia é unha avogada que ve a súa 

vida trastornada cando o seu fillo Víctor 

desaparece do colexio. Cando o neno 

regresa a casa, asegura que un home 

tentou secuestralo e recoñéceo nunha 

roda de identificación. Pero como as 

probas non son definitivas, o 

sospeitoso queda en liberdade.  

Xénero : Suspense. 

Signatura: CINE SUS sec 

 

Antes de ti. Thea Sharrock. EE.UU,  

2016 

Lou Clark , unha moza inestable e 

creativa, reside nun pequeno pobo da 

campiña inglesa. Vive sen rumbo e vai 

dun traballo a outro para axudar á súa 

familia a chegar a fin de mes. Con todo, 

un novo traballo porá a proba a súa 

habitual alegría. Ocúpase de coidar e 

acompañar a Will Traynor, un mozo e 

rico banqueiro que quedou paralítico . 

 Xénero : Romántico 

Signatura: CINE ROM ant 



 

Ashby. Tony McNamara. EE.UU, 2015. 

Un mozo de dezasete anos de idade, Ed 

Wallis, comeza unha amizade co seu 

veciño, Ashby, un asasino da CIA 

retirado que só ten uns poucos meses 

de vida, e que antes de morrer quere 

redimirse matando aos seus antigos 

xefes. 

Xénero : Comedia.  

Signatura : CINE COM ash 

 

Eddie el Águila. Dexter Fletcher. 

Reino Unido,  2016. 

A película detalla as inspiradoras 
fazañas de Michael Edwards, máis 
coñecido como "Eddie el águila", o máis 
famoso saltador de esquí na historia 
británica.  

Xénero : Comedia 

Signatura :CINE COM edd 

 

El profesor de violín. Sergio 

Machado. Brasil, 2015. 

Laertes , un violinista de gran talento 

que foi rexeitado na prestixiosa 

Orquestra Sinfónica do Estado, comeza 

a dar clases de música a adolescentes 

dunha escola pública en Heliópolis, un 

barrio dunha zona deprimida de São 

Paulo. Esta experiencia cambiará a súa 

vida e a dos seus alumnos. 

Xénero : Drama 

Signatura :CINE DRA pro 



 

Magallanes.Salvador del Solar. Perú, 

2015. 

A  vida de Magallanes cambia o día en 
que Celina, unha muller que coñeceu 
nos violentos anos en que foi soldado 
do Exército peruano e loitaba contra 
Sendero Luminoso, sóbese ao seu taxi 
en plena rúa de Lima. Este  reencontro 
tras 25 anos co escuro pasado que os 
une impulsará a Magallanes a 
embarcarse nun arriscado plan para 
tentar axudar a Celina a conseguir 
diñeiro, e ao tempo atopar quizá unha 
forma de redimirse polo pasado.  

Xénero : Cine drama 

Signatura : CINE DRA mag 

 

Manhattan nocturno. Brian 

DeCubellis. EE.UU, 2016. 

Porter Wren é un xornalista dedicado 
aos tabloides, pois posúe un apetito 
insaciable polo escándalo. Na casa é un 
marido e pai exemplar, pero cando 
coñece a unha sedutora descoñecida 
que o convida a resolver un complicado 
asasinato, a súa rutina cambia por 
completo.  

Xénero : Suspense 

Signatura : CINE SUS man 

 

Warcraft : el origen. Duncan Jones. 

EE.UU,  2016. 

O reino de Azeroth esta a piques de 
entrar en guerra por defender o seu 
territorio duns orcos que, tras destruír o 
seu reino, buscan un novo que 
colonizar. O conflito desátase cando se 
abre un portal que conecta os mundos 
do exercito que loita por evitar a 
extinción e aquel que non esta disposto 
a renunciar ao seu fogar.  

Xénero : Cine Fantástico 

Signatura :CINE CFT war 

 



 

Elvis & Nixon. Liza Johnson. EE.UU, 

2016 

O 21 de decembro de 1970, Elvis Presley 
achegouse a Washington, disposto a 
atoparse co Presidente en persoa para 
así conseguir unha placa de axente 
federal que lle permitise loitar contra a 
drogadicción no país. Richard Nixon 
aceptou este peculiar encontro, 
permitindo ao Rei do Rock & Roll entrar 
no Despacho Oval da Casa Branca. 

Xénero : Biográfico.  

Signatura : CINE BIO elv 

 

Independence Day : contraataque. 
Roland Emmerich. EE.UU, 2016. 

Utilizando a tecnoloxía que os 
extraterrestres tiñan 20 anos antes, as 
nacións da Terra, que temen o regreso 
dos invasores, colaboraron na 
elaboración dun xigantesco programa 
de defensa para protexer o planeta. Pero 
non é seguro que ese programa sirva 
para facer fronte aos avanzados e 
inauditos recursos dos atacantes. 

Xénero : Ciencia ficción 

Signatura : CINE CFT ind 

 

 

Bridget Jones' Baby. Sharon 

Maguire. Reino Unido, 2016. 

Despois de romper con Mark Darcy, 
Bridget Jones, cos 40 recentemente 
cumpridos e solteira de novo, decide 
centrarse no seu traballo e rodearse de 
antigos e novos amigos. Por unha vez 
na súa vida, Bridget parece telo todo 
baixo control. Pero a súa vida amorosa 
toma unha nova dirección cando coñece 
a Jack, un galán que ten todo o que non 
ten o Sr. Darcy. Descobre que está 
embarazada, pero non sabe de certo 
quen é o pai.  

Xénero : Comedia.Romántico 

Signatura : CINE COM bri 



 

I.T.. John Moore. EE.UU, 2016. 

O millonario sen escrúpulos Mike Regan 
comeza a ver como a sua idílica vida 
familiar e empresarial cambaléase 
cando un mozo hacker da súa empresa 
sente ninguneado por Regan e empeza a 
facerlle a vida imposible a el e á súa filla 
controlando os seus aparellos 
electrónicos e de comunicación. 

Xénero : Suspense 

Signatura : CINE SUS it 

 

Lolo, el hijo de mi novia. Julie Delpy. 

Francia, 2015. 

Durante as súas vacacións no sur de 
Francia, Violette, unha sofisticada 
parisiense, coñece a Jean-René, un 
freak informático, e contra todo 
prognóstico namóranse. Pero os 
problemas empezan cando Jean-René 
trasládase a París e coñece a Lolo, o 
moi posesivo fillo de 19 anos de 
Violette, que está decidido a librarse del 
custe o que custe.  

Xénero : Comedia 

Signatura :CINE COM lol 

 

La leyenda de Tarzán. David Yates.  

EE.UU, 2016 

Xa hai anos que Tarzán  abandonou a 
xungla africana para levar unha vida 
aburguesada como John Clayton III, 
Lord Greystoke, xunto á súa esposa 
Jane . Pero un día ofrécenlle o cargo de 
embaixador no Congo. En realidade, 
todo forma parte dun plan ideado por un 
capitán belga , aínda que os 
responsables de levalo a cabo non 
están preparados para iso.  

Xénero : Acción. Aventuras 

Signatura :CINE ACC ley 

 



 

Premonición. Afonso Poyart. EEUU, 

2015. 

Un home con habilidades 
extrasensoriales se alía coa FBI para dar 
caza a un asasino en serie. 

Xénero : Suspense 

Signatura : CINE SUS pre 

 

BlackAngel=Senso'45. Tinto Brass. 

Italia, 2002. 

A Italia fascista, anos 40. Atrapada nun 
infeliz matrimonio, a muller dun ministro 
do goberno comeza unha perigosa e 
autodestructiva relación cun oficial das 
SS. A atracción que sente polo oficial 
alemán levaraa a introducirse nun 
mundo clandestino de perversión e 
xogos eróticos. 

Xénero : Erótico. Drama.   

Signatura : CINE ERO bla 

 

Dioses de Egipto. Alex Proyas. 

EE.UU., 2016. 

Película de acción e aventura, baseada 
na mitoloxía exipcia, que narra a historia 
de Set , o Deus da Escuridade que 
usurpou o trono, sometendo ao pobo 
exipcio á súa tiranía desapiadada e 
convertendo o paraíso que era Exipto 
nunha terra dominada polo caos e o 
medo. Como consecuencia moi poucos 
son os que se atreven a desafiar ao 
Deus aínda que a supervivencia da 
humanidade penda dun fío. 

Xénero : Acción e aventuras 

Signatura : CINE ACC dio 



 

Tarde para la ira. Raúl Arévalo. 

España, 2016. 

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en 
prisión tras participar no atraco a unha 
xoiaría. Era o condutor, e o único detido 
polo roubo. Oito anos despois sae do 
cárcere con ganas de emprender unha 
nova vida xunto á súa noiva Ana e o seu 
fillo, pero atoparase cunha situación 
inesperada e a un descoñecido, José. 

Xénero : Suspense. 

Signatura : CINE SUS tar 

 

Viaje a Italia. Michael Winterbottom. 

Reino Unido, 2016. 

Dous homes que percorren Italia por 
estrada fan seis comidas en seis rexións 
diferentes: Liguria, Toscana, Roma, 
Amalfi e Capri. 

Xénero : Comedia 

Signatura : CINE COM via 

 

Zona de combate = Hyena Road. 
Paul Gross. Canada, 2016 

A historia desenvólvese en plena guerra 
de Afganistán. O francotirador Ryan 
Sanders e o seu equipo ven obrigados a 
refuxiarse de forma precipitada nun 
pobo próximo. Alí, casualmente, 
toparanse con un home que leva moitos 
anos loitando pola liberdade do seu país 
e, chegado o momento, tivo que 
esconderse dos talibáns. Os superiores 
de Sanders e o seu equipo descobren 
este feito casual e asígnanlles unha 
importante misión: rastrexarlle co 
obxectivo de converterlle nun activo e 
aliado en territorio inimigo.  

Xénero : Bélico. 

Signatura : CINE BEL zon 



 


