
Nesta nova e divertida aventura, a nosa simpá-
tica Tropa viaxará ate a selva do Arco da Vella
para lle axudar a recuperar as súas cores que,
debido á contaminación na Terra, vai apagarse e
perderá o seu brillo orixinal. Isto podería orixinar
que as cores puidesen desaparecer para sempre
do planeta e... ¡a Tropa non pode permitilo!

Cine Dúplex
Ed. Infantil e Primaria
Pases: 1º 10.00 h · 2º 12.00 h
Duración: 85 minutos
Día: 16 e 17 de decembro

Irene, unha camioneira que acode a buscar ma-
risco á vila mariñeira de Fariño do Mar, queda
atascada co seu camión nunha ponte, impedindo
o paso ao cemiterio o día que van enterrar o pa-
trón maior da Confraría de mariscadores. O su-
ceso impide celebrar as honras fúnebres, polo
que o cadaleito regresa á casa onde será velado
ata que o problema se solucione. Reunido en ga-
binete de crise, o pobo divídese entre os que
apoian a Irene, como Venancia, a fareira e antiga
noiva de Filomeno, fillo do morto, que apostan
por desmontar unha estatua, ou os que apoian a
Filomeno que avoga por despezar o camión.

Cine Dúplex
2º ciclo de ESO, bacharelato, ciclos formativos
Pases: 1º 10.00 h · 2º 12.00 h · 3º 16.30 h
Duración: 103 minutos
Días: 16 de decembro

Unha grupo de nenos e nenas pasa as súas va-
cacións en Eiravella, unha pequena vila a medio
camiño do rural e o urbano, entre a construción
dunha cabana e os xogos propiciados por
Duarte, ex profesor de debuxo e pintor. Un novo
xogo de pistas debe conducir os nenos á pre-
senza de Duarte, pero Duarte non aparece e nin-
guén sabe dar conta do seu paradoiro. Os nenos
cren que Duarte pode non estar vivo pero se o
estivese, están dispostos a rescatalo custe o que
custe. As sospeitas recaen sobre Pumariño, un
vello "Toliño", mudo, marxinado por todo o pobo
e que acostuma a facer ocos nas paredes das
casas de Eiravella. A cuadrilla, incrédula, cre que
o "Toliño" os quere enganar. Pumariño desapa-
rece repentinamente e uns segundos despois, a
través do cadro, xorde outra vez diante dos
nenos. Con todas as dúbidas e todos os medos
do mundo, o grupo decide seguir a Pumariño e
traspasan o cadro na busca do seu amigo pintor.

Teatro Jofre
3º ciclo de Primaria, 1º ciclo de ESO
Pases: 1º 10.00 h · 2º 12.00 h
Duración: 90 minutos
Días: 15 de decembro

A TROPA DE TRAPO NA
SELVA DO ARCO DA VELLA

A CASA DA LUZ OS MORTOS VAN Á PRÉSA

Do 15 ao 17 de decembro de 2014




