
 
 

La Sala 7.CineBaix.Virtual continua oberta  
 
Un cop acabat el Festival de Cinema Llatinoamericà de La Mostra de CineBaix 2020, i tal com ja 
havíem avançat, la SALA 7.CINEBAIX.VIRTUAL continua oberta. A partir d'ara hi anirem afegint 
continguts.  

 
Per accedir a la SALA, primer haurem de passar 
per TAQUILLA, triar les pel·lícules que volem 
veure i comprar les entrades. Seguidament una 
pantalla ens avisarà que rebrem un correu amb 
les instruccions per accedir a la SALA. 

 
 

Com podem saber què s'hi pot veure? 
Com sempre, la programació estarà penjada al web de CineBaix, amb la informació habitual (sinopsi, 
tràiler i crítica), on també hi haurà una pestanya amb un enllaç per veure la pel·lícula. També la 
trobarem a la SALA 7.CINEBAIX.VIRTUAL. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials.  
A més a més, la intenció és continuar enviant setmanalment una newsletter amb la programació a les 
persones inscrites en la llista de distribució.  
 

Temps per veure les pel·lícules 
Cada pel·lícula es podrà veure durant uns dies concrets, que s’especificarà en cada cas. Un cop hàgim 
clicat per veure-la, la tindrem disponible durant les 72 hores següents, sempre dins el període fixat. 
Per exemple, podem comprar una entrada avui i no començar a veure la pel·lícula fins demà (les 72 
hores compten des del moment que cliquem per veure-la, no des que comprem l’entrada). 

 

Escollir versió i subtítols 
Un cop arrancada la pel·lícula, en aquelles 
que tinguin l’opció de triar tant la versió 
com si volem subtítols o no, apareixerà una 
icona com la que mostra aquesta imatge (a 
sota a la dreta, emmarcada en vermell). 

Si cliquem en aquesta icona, 
apareixerà un menú on podrem 

triar tant la versió com els subtítols, 
sempre que aquesta opció estigui 
disponible. 

 

Preu de les entrades 
El preu de l'entrada de cada pel·lícula pot variar segons les condicions que fixin les distribuïdores 
corresponents. El trobarem quan escollim una pel·lícula.  

 
Ens agradarà que entreu a...   
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