
Les sales de cinema i teatre de 
l’Alt Pirineu i l’Aran continuaran 
tancades tot i entrar en la fase 2
Preveuen obrir a finals de juny perquè afirmen que fer-ho ara 
amb un terç de l’aforament no és viable econòmicament
Tremp/la Seu d’Urgell
ACN
Cinemes i teatres de l’Alt Pirineu i 
Aran seguiran tancats tot i poder 
obrir en la fase 2 de la desescala-
da. El gerent del Circuit Urgellenc, 
Pere Aumedes, que gestiona sa-
les a Tremp i Vielha, va dir que 
no reprendran l’activitat fins al 
19 o 26 de juny. Fer-ho amb una 
tercera part de l’aforament no és 
viable econòmicament i tampoc 
hi ha estrenes per oferir. Aquest 
mateix motiu fa que també es 
mantinguin tancades les instal·la-
cions que depenen dels ajunta-
ments de Sort i el Pont de Suert. 
Mentre, a la Seu d’Urgell també 
preveuen obrir a finals de juny i 
estan pendents de l’aprovació del 
protocol sanitari que s’haurà de 
seguir per planificar la seva tor-
nada a l’activitat. 

L’equipament cultural La Lira 
de Tremp no té previst reobrir en 
la fase 2 de la desescalada ja que, 
almenys de moment, no s’hi pro-
gramarà cap acte que depengui 
del consistori de la capital del Pa-
llars Jussà. Tot i això, la seva alcal-
dessa, Maria Pilar Cases, va expli-
car que no tanca la porta a cedir 
l’espai a alguna entitat privada si 
aquesta garanteix el compliment 
de les mesures de seguretat, dis-
tanciament i higiene pertinents.

En aquest sentit, Aumedes 
va dir que el problema principal 
amb què es troben és que les 
distribuïdores no lliuren encara 
noves pel·lícules i que, per tant, 
programar-ne una que ja s’havia 
passat al seu dia no té sentit. Per 
la seva banda, la propietària dels 
Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, 
Montserrat Guiu, apunta que en 
el retorn a l’activitat es visualitza-
ran canvis que tenen a veure amb 
la forma d’expedir els tiquets, a 
més de mesures per garantir el 
distanciament social entre perso-
nes i evitar possibles aglomeraci-
ons o la desinfecció dels espais, 
entre d’altres.

La campanya solidària I Love cine 
de poble que ha dut a terme el 
Circuit Urgellenc des del 3 d’abril 
passat, després d’haver d’inter-
rompre la seva activitat per la 
crisi sanitària del coronavirus, ha 
aconseguit recaptar un total de 
7.000 euros. L’objectiu d’aques-
ta acció era el de fomentar la 
compra d’entrades anticipades 
durant el confinament provocat 
pel coronavirus per tal d’evitar 
el tancament de les 33 sales de 
cinema que gestiona l’empresa 
i salvaguardar la plantilla de 60 
treballadors.

La iniciativa del 
circuit urgellenc 
‘I love cine de 
poble’ recapta 
fins a 7.000 euros

FOTO: ACN / La propietària dels Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell diu que hi haurà canvis en la reobertura

El conjunt romànic de la 
Vall de Boí, a la comarca de 
l’Alta Ribagorça, conformat 
per nou esglésies, també 
seguiran tancades com les 
sales de cinema, tot i entrar 
en la fase 2 de desescalada 
del coronavirus a partir 
d’avui. Es preveuen obrir al 
juny gradualment.

Lleida
ACN 
Des del Centre del Romànic de 
la Vall de Boí s’està treballant 
aquests dies en la planificació 
del disseny de la reobertura al 
públic de les esglésies amb la 
principal prioritat d’obrir amb 
les mesures de seguretat neces-
sàries per als treballadors i pels 
visitants. En aquest sentit, l’al-

Les esglésies del romànic s’obriran a 
partir del juny de forma progressiva

caldessa de la Vall de Boí, Sònia 
Bruguera, va explicar ahir que 
“s’estan preparant els protocols 
que caldrà complir per assegurar 
que les esglésies siguin espais se-

gurs”. D’aquesta manera, durant 
la setmana vinent treballaran 
amb l’objectiu de poder formar 
al personal d’atenció al públic, 
així com en elaborar els proto-

cols de neteja que siguin neces-
saris de tots els espais oberts al 
públic. 

Un altre aspecte que també 
s’està treballant aquests dies és 
el de calcular els aforaments de 
cada espai i, en conseqüència, 
dissenyar els circuits de visita de 
cada església per assegurar que 
els visitants puguin mantenir les 
distàncies de seguretat durant la 
visita. 

L’alcaldessa de la Vall de Boí, 
Sònia Bruguera, va assegurar 
que serà al mes de juny quan es 
començaran a obrir de manera 
progressiva les nou esglésies. 
Es començarà per la de Sant Cli-
ment de Taüll, que “és la joia de 
la corona”, va sentenciar.

VISITES REGISTRADES

Cal recordar que el conjunt 
romànic de la Vall de Boí, decla-
rat Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco va rebre l’any pas-
sat un total de 130.665 visites.

FOTO: ACN /Imatge d’arxiu de l’església de Sant Climent de Taüll
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