
L’Ateneu Cinema, com tota l’ac-
tivitat de l’Ateneu Igualadí, va tan-
car portes el 10 de març, arran del
brot que va obligar al confina-
ment de la Conca d’Òdena abans
fins i tot de la declaració de l’estat
d’alarma a tot l’Estat. I tornarà a
obrir portes avui, 10 de setembre,
amb una sessió del cicle Gaudí. Al
cap de sis mesos, les projeccions
comercials es reprendran demà,
«en un intent d’agafar certa nor-
malitat. Hem fet el pas perquè la
gent demanava gaudir del cinema
a la ciutat», afirma Mireia Claret,
presidenta de l’Ateneu Igualadí. 

L’Ateneu Igualadí s’ha esperat a
tornar a obrir per poder-ho fer
amb el 50% de capacitat de la sala,
que té 127 butaques, i amb «pel·lí-
cules interessants». S’estrenen
amb Tenet, l’esperat film de Chris-
topher Nolan, i el bon ritme de
venda d’entrades fa preveure que
continuï en cartell una setmana
més, per poder donar resposta a
la demanda. 

Els mesos de tancament han
estat «durs», admet Claret. Els deu
treballadors de l’Ateneu Igualadí
es van haver d’acollir a un ERTO.
«Gràcies a això hem pogut aguan-
tar», diu. «Tenim una sala petita i
amb el 30% de capacitat no ens
sortia a compte obrir. Amb el 50%

també costarà que surtin els nú-
meros, però cal tornar a un punt
de normalitat», afegeix la presi-
denta. L’activitat a l’Ateneu Igua-
ladí, que a banda d’activitat prò-
pia acull 27 entitats o seccions, es
va reprendre l’1 de setembre. Lla-
vors ja es va reincorporar un tre-
ballador a jornada sencera i ara,
amb la reactivació del cinema,
tornen dos treballadors més, un a
jornada completa i un altre par-
cial. A l’estiu, tan sols es va reobrir
el bar i es van fer algunes projec-
cions del Cineclub a l’aire lliure. 

Mireia Claret destaca que les
projeccions a l’Ateneu Igualadí es

faran «en un entorn segur». Així,
es desinfectarà la sala de cinema
abans i després de cada projecció,
s’han senyalitzat les distàncies, es
farà control de temperatura, hi
haurà dispensadors de gel, s’iden-
tificarà els espectadors de cada
sessió, i la venda de les entrades
es farà per Internet, amb un siste-
ma que permetrà seure junts els
grups de convivència i deixarà
lliures dues butaques a continua-
ció. S’obrirà de dimecres, dia de
l’espectador, a divendres, i l’únic
que s’eliminen són les projec-
cions del dilluns destinades als
alumnes de l’AUGA, Aula d’Ex-

tensió Universitària per a la Gent
Gran de l’Anoia.

Per la seva banda, l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui
manté la prudència i, tot i que ho
està estudiant, ara per ara no hi ha
data prevista per obrir les sales de
cinema de Mont-Àgora. Tampoc
no han fet festa major, ni han obert
la piscina ni fet cap acte al carrer.

Qui sí que també torna a l’acti-
vitat aquest divendres és Cinemes
Guiu de la Seu d’Urgell. Ja van reo-
brir el 7 d’agost però van tancar
dues setmanes després per pre-
caució, davant el risc de contagi a
la comarca a causa de diversos
brots, que també van portar a can-
cel·lar el mercat i la festa major.
Montse Guiu, gerent dels cine-
mes, destaca que no va ser una de-
cisió imposada, sinó presa «per
solidaritat, perquè tant el teatre
com el cinema són llocs  molt se-
gurs». Un cop s’han fet testos mas-
sius a la ciutat i ha baixat el nom-
bre de casos, Guiu torna a obrir,
amb només una sala i amb el 30%
de capacitat: 85 de 270 places.

PEPA MAÑÉ MANRESA

Igualada recupera les projeccions a
l’Ateneu Cinema al cap de sis mesos 
S’ha esperat a poder obrir la sala igualadina amb el 50% de capacitat i amb un títol comercial
Cinemes Guiu també torna a programar després de tancar per precaució davant dels brots a la Seu
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La sala de l’Ateneu Cinema té 127 butaques i obre al 50% de capacitat
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Pràcticament la totalitat de la
programació artística de la Fira
Mediterrània, que tindrà lloc del
13 al 18 d’octubre, serà presencial.
En una edició marcada per la pan-
dèmia,  el certamen combinarà el
format en línia amb el gros de les
activitats adreçades exclusiva-
ment als professionals, que tin-
dran lloc en format virtual, i els es-
pectacles, que seran presencials
per donar valor a les arts en viu.
Les activitats presencials a Man-
resa es duran a terme des de la tar-
da del dia 15 d’octubre, amb l’es-
pectacle inaugural a les 21h a la
Sala Gran del teatre Kursaal amb
l’estrena de la proposta conjunta
dels Za!, les Tarta Relena i la Me-
gaCobla, i s’allargarà fins al diu-
menge 18 d’octubre.

La fira ja ha engegat la venda i
reserva d’entrades dels especta-
cles de la 23a edició. Per tal de po-
der controlar la capacitat i evitar
aglomeracions, caldrà reservar
seient o comprar entrada. Els es-
pectacles d’aquest any seran ma-
joritàriament de pagament, però
tots a 5 € per a l’entrada anticipa-
da, i 10 € si el tiquet s’adquireix el
mateix dia de l’espectacle. Els
muntatges programats a la Taver-
na de la Fira, ubicada al parc del
Casino, seran tots gratuïts, però
caldrà fer reserva d’entrada per tal
de poder controlar la capacitat.
Tot plegat sempre que no canviïn
les condicions o restriccions per
l’evolució de la pandèmia.

Abonaments a 15 euros
La Mediterrània ha creat diferents
paquets que permetran veure
quatre espectacles de pagament
pagant l’entrada de només tres, a
un preu total de 15 euros. En total,
la fira ofereix quatre abonaments
de temàtica diferent: dansa; arts
escèniques; músiques per desco-
brir i músiques de la Mediterrà-
nia.  La venda i reserva d’entrades
es pot consultar al web de la fira
(www.firamediterrania.cat).

REDACCIÓ MANRESA

Els espectacles de
la Mediterrània
seran presencials
i de pagament,
tots a 5 euros
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Maria del Mar Bonet actuarà 

el 18 d’octubre al teatre Kursaal

REPRENDRE UNA CERTA NORMALITAT CULTURAL El bon ritme de venda d’entrades per a les sessions programades
de l’esperada «Tenet» a l’Ateneu Cinema d’Igualada fa preveure que continuï en cartell una setmana més

LA PROGRAMACIÓ

VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN
Diumenge 13 de setembre
 L’aplaudit debut a la direcció

d’Aritz Moreno narra, basant-se en

la novel·la d’Antonio Orejudo, el

trajecte en tren que comparteixen

una editora que acaba d’internar

el seu marit en un psiquiàtric i un

psiquiatre que treballa a la clínica. 

LOS MISERABLES
Diumenge 27 de setembre
 Inspirant-se en els disturbis del

2005, el director Ladj Ly, nominat

als premis César i membre del

col·lectiu Kourtrajmé, explora el

Montfermeil actual, el lloc que Vic-

tor Hugo va fer servir com a deco-

rat per a una part d’Els miserables.

LO QUE ARDE
Diumenge 20 de setembre
 Guardonada amb el Goya a la

millor actriu revelació (Benedicta

Sánchez) i a la fotografia, i nomina-

da a millor pel·lícula i direcció,

l’obra d’Oliver Laxe es fixa en com

canvien les vides quan un foc vio-

lent arrasa les muntanyes de Lugo. 

Cineclub Manresa ja va repren-
dre la programació dijous passat
amb El Documental del mes i la
projecció de Honeylandva omplir
les localitats disponibles a l’Espai
Plana de l’Om. Entre les novetats
de la represa de l’activitat cinèfila,
destaca que, davant la incertesa,
la programació s’anunciarà ara
cada mes, tot i que, segons admet
Enric Tierz, el president de l’entitat,
ja hi hagi previsió fins a final d’any.
«Tenim moltes pel·lícules endar-
rerides», apunta. Es prioritzarà la
venda anticipada d’entrades, que
seran numerades, a través de
www.kursaal.cat. I la difusió, fins
i tot el full de sala, serà digital.

Cineclub Manresa
anunciarà els films
cada mes i tindrà
seients numerats

L’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui manté
la prudència i no hi ha data per
obrir les sales de Mont-Àgora
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