
Fa molt, molt de temps...
en una Girona molt, molt
llunyana, es va estrenar
La guerra de les galàxies.
Exactament fa 38 anys, el
3 de juny de 1978, data
que va servir per inaugu-
rar els desapareguts cine-
mes Catalunya del carrer
Emili Grahit. L’estrena
s’havia de fer el Nadal del
1977, coincidint amb l’ar-
ribada de la pel·lícula a les
sales de la resta de l’Estat,
però la projecció es va re-
tardar més de mig any per
problemes burocràtics
propis d’aquella època re-
lacionats amb l’obertura
de la sala.

Ara, amb l’estrena de
l’esperadíssima setena en-
trega, Star Wars, el des-
pertar de la força, això no
tornarà a passar, i, encara
més, els seguidors giro-
nins la podran disfrutar en
sessió golfa unes hores
abans, a les 00.05, la nit de
dijous a divendres, a pràc-
ticament la totalitat de ci-
nemes de les comarques
gironines. Benvinguts a

l’era digital.
D’aquesta manera, els

Ocine i Albéniz de Girona i
Odeon a Salt; els Ocine
Blanes i Platja d’Aro; els
Arinco de Palamós, els
Catcinemes de Figueres, i
els Cinemes Olot i Roses ja
fa dies que tenen a la ven-
da les entrades anticipa-
des de la pel·lícula dirigida
per J.J. Abrams, tant per a
aquesta sessió golfa espe-
cial –de la qual ja s’han ve-
nut centenars d’entra-
des– com de les diferents
versions amb què es pre-
senta a partir de diven-
dres: digital, 3D, versió do-
blada al català, subtitula-
da en anglès, etc.

Figueres és ‘Galàctica’
Per als més fanàtics de la
saga ideada per George
Lucas, a la capital de l’Alt
Empordà s’organitza Fi-
gueres Galàctica, amb la
celebració d’una sèrie
d’activitats relacionades
amb Star Wars. Els actes
van arrencar divendres,
però avui encara se cele-
bra un presentació a Lli-
bres Low Cost, jocs de rol a
la Cate, un photocall amb

personatges de la saga als
Catcinemes i una llarga
jornada a la Cate amb di-
verses propostes. ■

a Gran part dels cinemes gironins avancen a la nit de
dijous a divendres la projecció de la setena entrega

J. Camps Linnell
GIRONA

‘Star Wars’ s’estrena
en sessió golfa per
als fans de la saga

Harrison Ford torna trenta-vuit anys després a la saga, en la setena entrega ■ DISNEY
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L’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners ha de-
cidit tancar temporal-
ment el Teatre Catalunya
després que un informe
dels serveis tècnics muni-
cipals encarregat per
l’equip de govern hagi po-
sat de manifest l’existèn-
cia de problemes de segu-
retat, sobretot en cas d’in-
cendi. Sortides d’evacua-
ció tancades o obstruïdes i

la falta d’una tela tallafocs
són dos dels aspectes que
destaquen els tècnics. Les
activitats programades en
aquest recinte cultural
han estat suspeses fins
que “no es pugui garantir
la seguretat de les perso-
nes que hi accedeixen, ja
siguin els professionals i
amateurs que hi realitzen
activitats artístiques o el
públic que hi assisteix”,
explica l’alcalde de Santa
Coloma de Farners, Joan
Martí. Les actuacions per
resoldre les deficiències
està previst que comencin
el mes de gener, un cop ha-
gi estat aprovat el pressu-
post municipal del
2016. ■

Redacció
SANTA COLOMA DE FARNERS

a Preveu començar a
resoldre-les al gener, i
s’habilitaran altres
espais

Santa Coloma tanca el
teatre per deficiències
de seguretat


