
L'Orfeó Reusenc troba el suport dels botiguers i les 
administracions per programar el cicle de cinema en català  
 
Aquesta segona edició reforça la imatge del teatre de l'entitat com a cinema 
urbà  
 
L'Orfeó Reusenc ha trobat el suport de la Unió de Botiguers de Reus, 
l'Ajuntament de la ciutat, el Departament de Cultura de la Generalitat i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística per programar i promocionar el 
segon cicle de cinema familiar en català que es projectarà al teatre de l'entitat. 
La limitada oferta de cinema en català que es troba a les sales comercials de 
Reus i l'entorn ha motivat la participació de les administracions.  
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El Consorci per a la Normalització Lingüística de l'àrea de Reus ja va intentar fa 
dos anys que les sales de cinema comercial de la ciutat ampliessin la seva 
oferta de cinema en català. Va ser impossible arribar a un acord, tot i que 
l'oferta es va incrementar mínimament aquest estiu, probablement, segons creu 
la directora del centre, Anna Saperas, gràcies a l'èxit de la primera edició del 
cicle programat l'any passat per l'Orfeó Reusenc. El cicle va tenir llavors uns 
600 espectadors, amb una mitjana de 80 per pel·lícula, quan la capacitat del 
cèntric teatre és de 210 butaques. Amb aquesta nova edició, Saperas confia 
que «les sales comercials prenguin consciència que el cinema en català ha de 
ser una cosa normal». El Consorci i l'Ajuntament repartiran entrades entre els 
alumnes del centre i les escoles de la ciutat. 
Però més enllà de la promoció del cinema en català, la iniciativa aconsegueix, 
per una banda, incrementar l'oferta cultural de l'Orfeó Reusenc i convertir el seu 
teatre en cinema urbà i, per una altra, promocionar el comerç local. La 
participació de la Unió de Botiguers en l'acord per iniciar aquest dissabte el 
segon cicle de cinema familiar permetrà a l'associació de comerciants la 
distribució de fins a 8.000 entrades entre els clients dels establiments associats 
al pla de dinamització comercial. Des de la Unió de Botiguers es ven la 
campanya com l'oportunitat dels pares de deixar els seus fills al cinema mentre 
ells van a comprar per la ciutat. Totes les sessions comencen a partir de les sis 
de la tarda. L'objectiu és fidelitzar els clients, segons va explicar ahir el membre 
de la junta de l'entitat, Francesc Torres, durant la presentació de la campanya. 
El segon cicle de cinema familiar en català que organitza l'Orfeó Reusenc 
s'iniciarà aquest dissabte amb la projecció de Simbad, la llegenda dels set 
mars. Continuaran Shin Chan, a la recerca de les boles perdudes, El llibre de la 
selva 2, Doraemon i l'imperi maia, Els Thornberrys. La pel·lícula i culminarà el 27 
de març amb Els àngels de Charlie 2. 


