
Divendres 18 de novembre

Sala d’exposicions EMAT en 
l’Avinguda al Vedat,103, 
4a planta, Torrent

La Vie et la passion de Jésus-
Christ, 1903 (45’)
Vida, Passió i Mort del nostre 
Senyor Jesucrist
Lucien Nonguet / Ferdinand 
Zecca

Projectada al cine Cervantes en 1912. 
És primera pel·licula de la que tenim 
constància estrenada a Torrent.

Freaks, 1932 (64’)
La parada dels monstres
Tod Browning

Estrenada en el cinema Avenida.

Divendres 2 de desembre

Sala d’exposicions EMAT en 
l’Avinguda al Vedat,103, 
4a planta, Torrent

The Boy Who Stole a Million. 
(1960) 84’
El xiquet que va robar un milió
Charles Crichton

Pel·lícula anglesa rodada a 
València entre els mesos de 
gener i març de 1960.

Divendres 9 de desembre

Sala d’exposicions EMAT en 
l’Avinguda al Vedat,103, 
4a planta, Torrent

El faba de Ramonet (1933) 39’
Juan Andreu Moragas

La primera pel·lícula sonora 
en valencià, basada en un 
sainet de Luis Martí i Ismael 
Serneguet

Divendres 9 de desembre

Sala d’exposicions EMAT en 
l’Avinguda al Vedat,103, 
4a planta, Torrent

El virgo de Visanteta (1979) 95’
Vicente Escrivá Soriano

Basada en un sainet eròtic 
valencià escrit el 1845 per 
Josep Bernat i Baldoví. Es 
considera una de les primeres 
obres, si no la primera, del 
teatre valencià profà del segle 
XIX.

Divendres 16 de desembre

Sala d’exposicions EMAT en 
l’Avinguda al Vedat,103, 
4a planta, Torrent

Benidorm mon amour, 2016 
( 90’). Santiago Pumarola

Estiu de 1962, Tonet aprofita 
un permís de la mili per a 
anar amb cotxe amb els seus 
amics Sento, Jaume i Tomy a 
Benidorm. Somien amb gaudir 
uns dies del sol, les platges i, 
sobretot, de les sueques i els 
seus biquinis. Però es veuran 
embolicats en una trama de 
falsificadors i policies que els 
persegueixen.

··································· 
A partir del 17 de 
novembre
EXPOSICIÓ 
“UNA HISTÒRIA 
DE CINEMA A 
TORRENT”
Sala EMAT
Edifici Metro
···································
Dijous 17 novembre
Presentació del Llibre 
“El CINEMA A 
TORRENT: 1911-
1996”
de Jorge Sánchez 
Antúnes/ Enrique 
Carratalá Deval
19.00h Sala EMAT
···································
Diumenge 20 
novembre
CINEMA SOBRE 
RODES. XI 
CONCENTRACIÓ 
VEHÍClES 
ClÀSSICS CIUTAT 
DE TORRENT
Organitza 
HortaClassic Torrent
Participa Escola de 
Ball Sara Baixauli
···································
De 21 novembre a 2 
desembre
TAllERS 
INFANTIlS: lA 
MÀGINA DEl 
CINEMA
Per a col·legis. 
Cita prèvia. 
Sala EMAT.

···································
De 21 novembre a 24 
novembre
TAllERS DE 
CINEMA PER A 
GENT GRAN
De 17ha 19h 
Sala EMAT
···································
Divendres 25 
novembre
FESTIVAl DE 
CURTS SOlIDARIS 
"ElS NICOlAUS"
Projeccions i entrega 
de premis.
20.30h Saló d'actes 
de l'Ajuntament de 
Torrent
···································
Divendres 25 a 
diumenge 27
CINEMA I 
GASTRONOMIA: 
2ª FOODTRUCKS 
TORRENT 
Parc Central-Avda 
Joan Carles I
···································
Dimecres 30 
novembre
TORRENT EN 
lA MEMÒRIA: 
IMATGES 
RECUPERADES
Col·labora IVAC-La 
Filmoteca.
19.00h Sala EMAT
···································
Dissabte 3 desembre
CONCERT CORAl 
AllEGRO ONCE
Allegro de cinema.
19.00 h Sala EMAT



Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Divendres 20 de novembre
Epic: El món secret
En valencià

Divendres 27 de novembre
Big Hero 6

Divendres 4 de desembre
Turbo, voler és poder
En valencià

Divendres 11 de desembre
Como entrenar a tu dragón 2

Divendres 18 de desembre
 Aviones 2: Equipo de rescate

Entrada lliure i gratuïta fins a 
completar l’aforament

Diumenge 4 de desembre

Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Turbo, voler és poder. 2013 
(96’). En valencià

Turbo és un caragol de jardí amb 
un somni impossible: convertir-se 
en el caragol més ràpid del món. 
Quan un estrany accident li dóna el 
poder de la súper-velocitat, Turbo 
intentarà complir el seu somni. 
Primer es farà amic d’una peculiar 
colla de caragols de carrer tuneats 
i obsessionats amb la velocitat, 
i allí Turbo aprendrà que ningú 
arriba a tenir èxit per si solament. 
Així que col·loca el seu cor i la 
seua petxina en la línia d’eixida 
disposat a ajudar als seus col·legues 
a aconseguir els seus somnis, abans 
d’intentar aconseguir el seu somni 
impossible: guanyar les 500 milles 
de Indianápolis.

Diumenge 11 de desembre

Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Como entrenar a tu dragón 2. 
2014. (102’)

Han passat cinc anys des dels 
successos que van portar a Singlot 
a aconseguir entrenar al seu drac, 
trencant el deixant del seu poble 
víking de caçar-los. Astrid i la resta 
de la colla han aconseguit que 
l’illa prenga contacte amb un nou 
esport: les carreres de dracs. Mentre 
realitzen una carrera, travessen els 
cels arribant a territoris inhòspits, 
on ningú abans ha estat. Explorant 
nous mons, el viatge els porta a 
descobrir una cova recoberta de gel 
que resulta ser la llar de centenars 
de nous dracs salvatges, protegits 
per un misteriós guardià. Singlot i 
els seus hauran d’unir-se al guardià 
per a protegir als dracs de les forces 
malignes que volen acabar amb ells.

Diumenge 18 de desembre

Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Aviones 2: Equipo de rescate. 
2014. (83’)

En la primera pel·lícula, el 
protagonista, Dusty, va haver de 
demostrar tot el seu valor per a 
aconseguir altures imaginables i es 
va convertir en un gran competidor 
aeri. En aquest segon lliurament 
la història se centra en un equip 
d’avions de bombers la missió dels 
quals és protegir el Parc Nacional 
de Piston Peak d’un terrible 
incendi. Quan Dusty (de nou amb 
la veu de Dane Cook) s’adona que 
el seu motor està danyat, canvia 
les competicions de carreres per 
a unir-se al veterà equip de rescat 
contraincendis. Junts es jugaran 
la vida per apagar un incendi 
enorme, i Dusty s’adonarà del que 
costa ser un heroi de debò.

Diumenge 20 de novembre

Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Epic: El món secret. 2013 
(102’) En valencià

Història sobre la interminable batalla 
entre les forces del bé, encarregades 
de mantenir la vida, i les forces del 
mal, que pretenen destruir-la. Mary 
Katherine (Amanda Seyfried) és una 
adolescent que intenta reprendre la 
relació amb el seu pare, el Professor 
Bomba (Jason *Sudeikis), un científic 
l’obsessió del qual és descobrir una 
diminuta societat secreta que habita 
en el bosc. Aquesta idea a la seua 
filla li sembla absurda fins que, 
inesperadament, és transportada 
a aqueix univers secret, on s’està 
lliurant una batalla entre els Homes 
Fulla i els Boggans.

Diumenge 27 de novembre

Sala Actes Ajuntament, 12.00 h

Big Hero 6. 2014. (108’)

En la metròpolis de Sant 
Fransokyo, viu Hiro Hamada, qui 
aprèn a traure profit de la seua 
capacitat gràcies al seu brillant 
germà Tadashi i els seus també 
brillants amics: la buscadora 
d’adrenalina GoGo Tamago, el 
meticulós de la neteja Wasabi-
No-Ginger, la genia de la química 
Honey Lemon i el fanàtic dels 
còmics Fred. Quan després d’un 
devastador gir dels esdeveniments, 
es veuen embolicats en una 
perillosa conspiració que té lloc 
en els carrers de Sant Fransokyo, 
Hiro recorre a el seu amic més 
íntim: un robot anomenat Baymax, 
i transforma al grup en una banda 
d’herois d’última tecnologia 
decidits a resoldre el misteri.


