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Es va tancar a finals de l’any passat i ja s’està negociant amb el propietari de la sala

L’Ajuntament de Ribes vol salvar el 
Cine Catalunya i tornar-lo a obrir
Ribes de Freser

Ruth Espuny

A finals de l’any passat, el 
Cinema Catalunya de Ribes 
de Freser, l’únic del poble, 
va tancar les portes per la 
jubilació del seu propietari, 
Eugeni Casals. El tancament 
d’un equipament d’aquestes 
característiques és sempre 
una mala notícia, sobretot 
tenint en compte que al 
Ripollès pràcticament no 
queden sales de cinema i, per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
de Ribes està intentant fer-
se amb la gestió de la sala i 
reobrir-la com fins ara, fent 
sessions en èpoques deter-
minades. Segons ha explicat 
l’alcalde, Marc Prat, “espe-
rem que d’aquí a un mes ja 
ho tinguem tot lligat”.

Prat explica que s’estan 
fent els contactes amb el pro-
pietari, Eugeni Casals, “per 
intentar salvar el cinema”, 
però avisa que no és cosa 
fàcil perquè s’ha de tenir en 
compte que “no hi ha gaire 
afluència de públic i els cos-
tos del manteniment són ele-
vats”. L’Ajuntament compta 
amb el suport de l’associació 
local Amics del Cinema, “que 
ens estan ajudant”. Segons 
explica l’alcalde, s’està 
mirant de superar barreres 
legals per poder tirar enda-
vant la iniciativa”, i ja s’han 
fet visites i contactes amb 

empreses de distribució de 
pel·lícules, com Circuit Urge-
llenc, que és la de Ripoll, “i a 
sales de petit format com la 
nostra”. Prat diu que també 

han mantingut reunions amb 
el Departament de Cultura.

Per la seva banda, el pro-
pietari de la sala, Eugeni 
Casals, diu que està “con-

tent” pels intents de l’Ajun-
tament de salvar el cine, 
però avisa que no serà fàcil 
“perquè la gent del poble va 
poc al cine”. De tota manera, 

Casals assegura que “tot i 
que no hi ha res concretat, 
hi estem tots abocats per tal 
de trobar una solució per al 
cinema”.

L’adéu de l’Eugeni al seu cine
Ribes de Freser El tancament del Cine-
ma Catalunya ha passat per la jubilació 
d’Eugeni Casals, que l’ha estat gestionant 
durant 38 anys i els 14 anteriors hi va fer 
d’ajudant d’operador. En total, 52 anys 
treballant al Catalunya. Casals explica que 
“ens ha costat molt aguantar fins al final”, 

referint-se a la baixada d’espectadors “a 
causa d’internet i que la gent surt menys 
que abans i s’acomoda a casa. Potser jo tam-
bé ho faria”, explica. Molta clientela ja li ha 
transmès la pena pel tancament del cine, 
“però no s’hi ha pogut fer res, malgrat que 
et sàpiga greu”. La pel·lícula més taquillera 
d’aquests 52 anys? “Titanic!”.
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El precedent 
del Comtal  
de Ripoll

Ripoll

J.V.

El Catalunya de Ribes 
era una de les tres sales 
que havien sobreviscut al 
Ripollès a la desaparició 
general dels cinemes de 
poble, durant els anys 
70 i 80. I també l’única 
que encara quedava en 
mans privades. Els altres 
dos cinemes actius són el 
Casal Camprodoní, regen-
tat per una entitat sense 
ànim de lucre, i el Comtal 
de Ripoll, cinema i teatre 
que va seguir un procés 
molt semblant al que ara 
es vol fer a Ribes.

L’any 1990, l’Ajunta-
ment va comprar la sala a 
l’empresari Miquel Viñas, 
Gaspanet, que fins aquell 
moment l’explotava. En va 
pagar 40 milions de pesse-
tes d’aquell moment, més 
10 milions que va afegir 
per la part del vestíbul 
i taquilles, que era d’un 
altre propietari. L’Ajun-
tament es va fer càrrec 
de la programació de cine 
a partir de 1991. L’any 
1997 en va concedir la 
gestió a l’empresa Circuit 
Urgellenc, SA, que encara 
se n’ocupa, mentre que 
l’Ajuntament programa la 
d’arts escèniques.

La Torre dels Frares de 
Vic torna a lluir l’escut

L’escut, novament al seu lloc

Vic

EL 9 NOU

L’edifici de la Torre dels Fra-
res de Vic torna a lluir des de 
finals de la setmana passada 
l’escut de l’orde del Carme, 
que havia estat a la seva faça-
na fins que l’edifici va ser 
desmuntat, l’any 2000, amb 
l’objectiu de reconstruir-lo 
i destinar-lo a dependències 
de la UVic. L’any 2006, quan 
la Torre dels Frares va estar 
acabada, l’escut original no 
es va tornar a instal·lar. 

Alguns ciutadans van 
reclamar a l’Ajuntament la 
reposició de la peça, tot i que 
l’original no s’ha pogut recu-
perar pel deteriorament que 
presentava, segons l’expli-
cació de l’Ajuntament. En el 
seu lloc, es va encarregar una 
rèplica exacta de l’escut, que 
identificava l’antiga masia 

del segle XVII com a propi-
etat del Convent del Carme. 
El Grup de Defensa del 
Patrimoni (GDP) s’ha felici-
tat de la reposició, tot i que 
demanarà “la preservació de 
la peça original”. 

El llibre ‘Plometes’  
es presenta a Vic
Vic Aquest divendres es pre-
senta a Vic el llibre Plometes, 
el petit nakota, de la vigata-
na Margarida Casacuberta. 
L’acte tindrà lloc a la llibreria 
La Tralla, a les 8 del vespre. 
Plometes és un conjunt de 12 
històries sobre un nen indi 
de 7 anys, que Casacuberta 
va escriure inspirant-se en 
les històries que, de petita, li 
explicava el seu oncle.

Concert a l’Eclèctic 
Club de Torelló
Torelló El col·lectiu L’Eclèc-
tic de Torelló ha programat 
per aquest dissabte a les 
7 de la tarda un concert 
dels grups The Engenders 
(format per quatre noies 
de Torelló) i els gurbetans 
Furguson. L’Eclèctic, un grup 
de joves que vol promoure la 
música alternativa, ha obert 
un local al passatge Miquel 
Basses, on porten a terme les 
seves activitats.

‘Projecte Llenamú’ arriba 
a Vic, en dues sessions

Jordi Arqués, a ‘Projecte Llenamú’

Vic

EL 9 NOU

Projecte Llenamú, de CorCia 
Teatre, arriba aquest cap 
de setmana a Vic, després 
de passar per la 13a edició 
de la Mostra de Teatre de 
Barcelona, on va obtenir el 
premi al millor actor (Cesc 
Pérez) i un accèssit a la 
millor obra. L’obra es repre-
sentarà en dues sessions, 
divendres i dissabte a les 9 
del vespre, a la sala de l’Insti-
tut del Teatre.

Joan Roura, director de 
CorCia, és també l’autor del 
guió, que explica la història 
de l’únic habitant d’una 
antiga colònia industrial 
(Cesc Pérez), a qui un polític 
ambiciós (Jordi Arqués) vol 
fer fora del lloc on viu. El 
repartiment es completa amb 
l’actriu Marta Parramon, que 

dóna vida a la secretària del 
polític. L’obra es va estrenar 
el febrer del 2008 a Manlleu, 
i ara, després de les repre-
sentacions de Vic, farà una 
minitemporada al Teatre del 
Raval de Barcelona.


