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La voluntària
retinguda a
Grècia, a casa
a Ariadna Masmitjà formava part

dels detinguts als camps de refugiats
Redacció
MANLLEU

Igualada tornarà a tenir
una sala de cinema abans
de finals d’any
a L’Ajuntament adequarà l’auditori de l’Ateneu Igualadí com a cinema a La

ciutat no té sales comercials des del tancament del Kursal, el gener del 2014
Òscar López / Infoanoia
IGUALADA

Igualada tornarà a tenir
una sala de cinema abans
no s’acabi l’any. Es materialitza així el projecte que
va presentar fa un any
l’Ateneu Igualadí de retornar el cinema a la ciutat i
que va sumar més de
5.000 signatures de suport en una campanya en
què es va implicar Igualada Comerç, l’entitat que
representa la majoria de
botiguers de la ciutat.
L’alcalde, Marc Castells, defensa que és “una
aposta estratègica de ciutat” que reforça la intenció
de crear “un centre comercial a cel obert”. En
aquest sentit, el president
d’Igualada Comerç, Xavier Figueres, s’ha compromès a promocionar el
cinema. La manca de sales
era, per a Figueres, “un dèficit que ens preocupava
molt, perquè la compra va
molt lligada a l’oci”.
L’Ajuntament invertirà
uns 200.000 euros en adequar l’actual auditori de
l’Ateneu com un cinema
de 129 localitats amb les
darreres prestacions en

Les xifres
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200.000 5.400

euros és la inversió que farà
l’Ajuntament d’Igualada per
convertir en cinema l’auditori
de l’Ateneu Igualadí.

signatures va recollir la
campanya impulsada per
l’Ateneu per tenir cinemes a la
ciutat.

Cinemes públics al municipi veí
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El municipi veí de Santa Margarida de Montbui té dues sales de cinema des de l’abril
del 2015. Es tracta de dues
sales auditori amb capacitat
per a 110 i 422 persones,
equipades amb la darrera
tecnologia. Integrades al centre cultural Mont-Àgora, des
del govern municipal s’havia
plantejat l’oferta cinemato-

gràfica com un servei cultural
per al conjunt de la Conca
d’Òdena que suplia la manca
d’iniciativa privada després
del tancament dels cinemes
Kursal. L’Ajuntament de
Montbui sempre ha defensat
que els seus cinemes, amb un
miler d’espectadors cada cap
de setmana, són sostenibles
econòmicament.

confort i tecnologia. L’espai passarà a ser de titularitat municipal durant els
20 anys vinents, tot i que
serà l’Ateneu el que el gestionarà. L’entitat tindrà
un partner del sector per a
la gestió de la programació, que vol incloure estrenes, cinema familiar, en

versió original o documentals. El compromís de
l’acord entre l’Ajuntament i l’Ateneu és de 65
hores de programació setmanal, tot i que l’equipament també podrà ser utilitzat per altres finalitats,
si és necessari. La presidenta de l’Ateneu Iguala-

dí, Mireia Claret, ha reconegut que caldrà fer bé la
selecció del cinema d’estrena perquè només es
disposa d’una sala.
La previsió és que les
obres puguin començar el
mes de setembre i que el
cinema pugui obrir portes
el mes de novembre i estar
en ple funcionament per a
la campanya de Nadal.
Dos anys sense cinema
La capital de l’Anoia no té
cinemes comercials en
funcionament des del
tancament dels Kursal, el
16 de gener del 2014. Al
cèntric carrer de Sant
Magí, el Kursal va obrir
portes el 1970, i 20 anys
després va afegir dues
pantalles més. La manca
de renovació de les instal·lacions i la necessitat
d’adaptar-se als sistemes
de projecció digital van
provocar el tancament.
Tot i que la ciutat recuperarà el cinema gràcies a
l’impuls públic, l’alcalde
igualadí va refermar ahir
el que ja havia dit el mes
de gener passat, que hi ha
tres inversors privats interessats a fer cinemes a
la capital de l’Anoia. ■

‘Les supertietes’, el
millor de La Mostra
Òscar López / Infoanoia
IGUALADA

Les supertietes de la companyia catalana Les Bianchis ha guanyat el premi
del públic al millor espectacle de La Mostra d’Igualada. L’obra, adreçada al
públic entre 3 i 6 anys, explica amb contes i música
com la Queralt es converteix en “supertieta” a través de dues amigues que
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L’auditori de l’Ateneu Igualadí es condicionarà com a sala de cinema ■ ÒSCAR LÓPEZ

Ariadna Masmitjà, l’última dels cinc voluntaris catalans detinguts a Idomeni (Grècia) durant la crisi
dels refugiats, ja és a Catalunya des de dilluns. La noia, veïna de Manlleu, ha assegurat que ella i els altres
voluntaris van ser detinguts injustament i sense
motiu. “El que els interessa és que els voluntaris
desapareguin d’allà per
forçar els refugiats a anar
als camps militars, on no
entren les organitzacions i
no se sap què passa a
dins”, va dir en declaracions a l’Agència Catalana
de Notícies a la seva arribada a Girona. Segons
Masmitjà, en el temps que

va estar detinguda va conèixer altres voluntaris
arrestats amb excuses
“molt dèbils” i no va rebre
assistència
d’advocats.
Dels cinc catalans, dos van
quedar lliures, dos s’enfronten a penes de tres
anys de presó i ella a sis
mesos. Els judicis seran al
juny i al novembre, però,
segons li ha comunicat el
seu advocat, el risc que algun entri a la presó és molt
baix perquè no tenen antecedents. Darrere l’actuació de la policia grega,
insisteix, hi ha una voluntat d’expulsar els voluntaris. “Potser els camps on
no entren les organitzacions actuen com a camps
de detenció i allà els poden
deportar de nou a Turquia
i a Síria”, conclou. ■

ja ho són, una història basada en els Contes infantils contra tot pronòstic,
d’Empar Moliner. El premi està dotat amb 1.200
euros que concedeix la
Fundació Catalunya-la
Pedrera i es basa en els
1.097 vots que va emetre
el públic. Els altres espectacles més votats van ser
iMe, de la companyia Dara, i Ni cap ni peus, de
Circ Vermut. ■

