


Albert Borràs regidor de Cultura 
Encetem l'estiu amb la tercera
edició del Fest'iu un programa
cultural i d'entreteniment ( cinema
a la fresca, monòleg, màgia,
cinema infantil) per totes les edats
i per tothom.  
El principal objectiu és passar-ho
bé i fer poble, com ja sabeu, tots
els actes programats estan
ubicats a les diferents places del
poble durant el mesos de Juliol,
Agost i Setembre. 

És un complement ideal per a les nits d'estiu, apostem per
la cultura amb propostes diverses i amb un programa que
cada cop té mes acceptació i amb una tendència ascendent
en tots els nivells. 

Apunteu-vos les dates del Fest'iu '18, la diversió, l'alegria i
les rialles estan assegurades. 

Que xaleu del Fest'iu 18 i tingueu un bon estiu.

FEST'IU '18



FEST'IU '18

SINOPSI 
Pel·lícula no recomanada a
menors de 12 anys. 

Gregorio (Jordi Sánchez) és un
banquer molt conservador,  
molt del Reial Madrid i molt
rondinaire. Quan la seua dona
mor sobtadament, ha de
complir la seua última voluntat:
escampar les seues cendres al
riu Guadalquivir.  
Per dur a terme la seua tasca,
Gregorio haurà de passar un  
cap de setmana a Sanlúcar de
Barrameda amb els seus fills,
dues noies i un noi.  
El problema és que els tres
aniran acompanyats de les
seues parelles, als quals
Gregorio no pot ni veure.

JULIOL 
Divendres  
06 de Juliol 22:00h  
Plaça dels Estudiants
Cinema a la fresca 
Señor dame paciencia.



FEST'IU '18

Màgic Mauri 
Conegut pels amics com
Carles Mauri, és ampostí i té
19 anys,fa dos anys i mig
que està dins del món de la
màgia i al nostre poble i dins
del FEST'IU '18 presentarà el
seu nou espectacle :Més
enllà de la realitat. 

Et convidem a descobrir al
teu talent ebrenc. 
I recorda res el que sembla!

JULIOL 
Divendres  
20 de Juliol 22:00h 
Plaça Dr. Maimó Màgia 
Màgic  Mauri



FEST'IU '18

SINOPSI 
Pel·lícula no recomanada a
menors de 7 anys 

Síndrome de Tourette, síndrome
de Diògenes i obsessió pel càlcul
matemàtic, trastorn compulsiu de
verificació, obsessions amb les
línies, amb els bacteris ... A la
consulta d'un prestigiós psicòleg
coincideix un variat grup de
pacients amb alguna cosa en
comú: tots pateixen un Trastorn
obsessiu Compulsiu (TOC). Però  
el seu metge no pot arribar a
temps, ja que el seu vol ha patit  
un inesperat retard. 
Així, tots es veuen obligats a
compartir una espera que sembla
interminable. Aconseguiran
aquestes persones mantenir les
seues manies i obsessions a
ratlla? Arribarà el doctor abans
que la cosa es descontroli? 

AGOST 
Divendres  
03 d'Agost 22:00h 
Plaça Pompilio  
Cinema a la fresca 
Toc Toc.





FEST'IU '18

SINOPSI 
Tots els públics 

Auggie Pullman (Jacob
Tremblay) és un nen que va
nàixer amb una malformació
facial. Ara, després de deu
anys d'hospital en hospital i
de llargs períodes a casa,
haurà de fer front a un gran
repte: assistir per primera
vegada a l'escola. Gràcies al
suport dels seus pares,
Isabel (Julia Roberts) i Nate
(Owen Wilson), Auggie
tractarà d'encaixar entre els
seus nous companys i
professors, demostrant que
malgrat el seu físic és un
nen com qualsevol altre. 

AGOST 
Divendres  
24 d'Agost 22:00h  
Plaça Els Segadors
Cinema a la fresca 
Wonder. 



FEST'IU '18

Lo curs de la comèdia  
va servir per introduir al
món de l'espectacle a un
grup de gent que tenia el
neguit d'aprendre a
comèdia. D'aquesta
manera, aquest grup de
gent, ha pogut iniciar-se 
en el món de l'stand up i
també en el món de la
improvisació còmica.
Aquest espectacle inclou
aquestes dues vessants.
Ens trobarem amb  
històries curioses  

AGOST 
Dissabte  
25 d'Agost 22:00h  
Plaça Estació Monòleg   
Lo curs de la comèdia.

explicades des del més habitual monòleg, i també escenes que
requereixen un petit ajut del públic per a crear històries del més
variades. Només una última condició. Per poder formar part del
públic, s'han de tenir ganes passar-ho bé i sobretot moltes ganes
de riure.



FEST'IU '18

SINOPSI 
No recomanada  per menors de
12 anys 

Durant les seues vacances,
Ned (Bryan Cranston), un pare
sobreprotector i la seua família
visiten la seua filla a la
Universitat, on coneixeran el
seu major malson: el seu
nòvio, Laird (James Franco),
un multimilionari de Silicon
Valley ben intencionat però
socialment força complicat.  
El conservador Ned, pensa que
Laird és la parella menys
apropiada per a la seua filla. La
rivalitat unilateral i el nivell de
pànic de Ned es disparen quan
descobreix a més que Laird
està a punt de fer-li a la seua
filla "la pregunta". 

SETEMBRE 
Divendres 
07 de Setembre 22:00h  
Plaça de l'Infant  
Cinema a la fresca 
Tenia que ser él.



FEST'IU '18

SINOPSI 
Apta per nens a partir de 6
anys 

En un petit i alegre poble
mexicà viu Miquel, un nen de
12 anys que pertany a una
família de sabaters, en la qual
la música està prohibida.
Durant generacions, els
Rivera han censurat la
música perquè creuen que hi
ha una maledicció en ella. I és
que, fa molts anys, el seu
besavi va abandonar a la
seua dona per seguir el seu
somni de ser músic, i per això
la música es va declarar
morta per a tots ells. 

SETEMBRE 
Dissabte  
08 de Setembre 22:00h   
Plaça de l'Ajuntament
Cinema infantil 
Coco. 
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JULIOL 

J:::I Divendres 06 de Juliol 22:00h 

P a�a dels Estudiants Cinema a la fresca 

Senor dame paciencia. 
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J:::I 

Divendres 20 de Juliol 22:00h 

Pla�a Dr. Maimo Màgia 

Magic Mauri 

AGOST 

Divendres 03 d'Agost 22:00h 

Pla�a Pompilio Cinema a la fresca 

TocToc. 

Divendres 24 d'Agost 22:00h J:::I 
Pla�a Els Segadors Cinema a la fresca 

Wonder. 

Dissabte 25 d'Agost 22:00h 

Pla�a Estacio Monoleg 

Lo curs de la comedia. 

SETEMBRE 

Divendres 07 de Setembre 22:00h J:::I Pla�a de !'Infant Cinema a la fresca 

Tenia que ser el.

Dissabte 08 de Setembre 22:00h 

Pla�a de l'Ajuntament Cinema infantil 

Coco . 
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