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PROGRAMA

18.00 h IT FOLLOWS  (presentació)
2015. 100 min. EUA. Director: David Robert Mitchell. Amb: Maika 
Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto. No recomanada a menors de 
16 anys.
Jay, de 18 anys, té la seva primera trobada sexual amb el seu xicot a la 
part posterior del cotxe. Després del fet, aparentment innocent, la situació 
es posa tibant quan el seu xicot fa que ella perdi el coneixement aplicant-li 

cloroform. En despertar, el noi li explica que ho va fer per espantar una sèrie d’esperits 
que l’assetjaven. A partir d’aquest moment, és la Jay qui sofrirà les conseqüències 
d’aquest assetjament: tindrà la sensació que algú o alguna cosa l’observa.

20.00 h HEREDITARY  (presentació)
2018. 126 min. EEUU. Director: Ari Aster. Amb: Toni Collette, Gabriel 
Byrne, Alex Wolff. No recomanada a menors de 16 anys.
Després de la mort de la matriarca, el llinatge de la família Graham 
comença a enfonsar-se. Aquesta pèrdua familiar es converteix en el 
detonant d’un setge paranormal i agònic que persegueix sense treva 
l’Annie i la seva família, que comencen a descobrir secrets estranys i cada 

vegada més aterridors sobre els seus avantpassats.
 

22.00 h SUSPIRIA (presentació)
1977. 95 min. Itàlia. Director: Dario Argento. Amb: Jessica Harper, 
Joan Bennet, Stefania Casini. No recomanada a menors de 18 anys
Suzy Banyon, una jove ballarina de ballet nord-americana, arriba a la 
prestigiosa escola de ball Tans Academy a Friburg, Alemanya. Des del 
primer moment, la Suzy sent que alguna cosa terrorífica sembla amagar-
se darrere de les parets de tan respectada i llegendària institució. Les 
seves companyes de classe es comporten d’una manera molt peculiar i, a 

més, una sèrie de terribles assassinats comença a assolar els passadissos de l’edifici 
on viuen internes.

00.00 h CURTMETRATGES
 “MADE IN TERROR” 

(presentació)
Diferents curtmetratges realitzats 
per directors de Martorell i altres de 

realitzadors convidats. 

01.00 h Pel·lícula SORPRESA
(presentació)

03.00 h Train to Busan 
(presentació)
2017. 118min. Corea del Sud. Director: 
Yeon Sang-ho. Amb: Gong Yoo, Jung 
Yu-mi, Ma Dong-seok. No recomanada 
a menors de 16 anys.

Un atrafegat broker viatja amb la seva filla al tren d’alta 
velocitat KTX que va des de Seül fins a Busan. El 
trajecte comença sense problemes, però aviat una noia 
mostra símptomes estranys i perd el control. Quan els 
viatgers del tren són conscients que tenen davant ells 
un virus zombi i que la jove és una infectada, intentaran 
sobreviure amb totes les seves forces a la infecció que 
s’estén pel sud de Corea i així salvar les seves vides.

16.00h TAULA RODONA (entrada lliure)  
Presentació de les “12 h de terror de Martorell” i reflexió sobre el 
gènere fantàstic i de terror i el festivals de cinema. 

17.00 h TALLER DE MAQUILLATGE  
a la plaça de la Vila. (Places limitades)

Activitats que es complementen amb 
la Fira de les bruixes i el túnel del terror

1R BLOC CINEMA A LA CASA DE CULTURA DE LA VILA 2N BLOC CINEMA 
A LA CASA DE CULTURA DE LA VILA 

Entrada a taquilla:
4 €  (des d’una hora abans de l’espectacle)

Entrada anticipada:
3 €, general i 2,5 €, públic jove de fins a 25 anys o més gran de 65 anys 
o pensionista. Venda d’entrades anticipades fins a un dia abans de cada 
espectacle als punts d’informació del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell:
- Complex Educatiu Torrent de Llops i Pavelló
- CIES i CE La Vila
- Oficines del PMSAPM – Pl. de la Vila

2 blocs d’activitat amb la seva venda d’entrades:
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