Cultura | Reusdigital.cat | Actualitzat el 30/06/2021 a les 11:37

Els cinemes Axion de Reus
projectaran pel·lícules infantils en
català
El cicle CINC, amb entrades a 2 euros, comença dijous i s'allargarà fins al setembre

Una imatge de la presentació del cicle CINC | Marc Busquets

La ciutat de Reus recupera el cicle de cinema CINC, en què s'ofereixen pel·lícules en català
adreçades al públic infantil i familiar. Es tracta d'una iniciativa que va començar l'any 2003, però
que des del tancament de l'històric Palace, el 2017, s'havia interromput. Ara l'han pogut recuperar
a partir de l'entesa entre el consistori, Política Lingüística, el CNL i La Fira Centre Comercial. Les
projeccions arrenquen l'1 de juliol, amb Com ensinistrar un drac 3. Totes les sessions tindran
lloc els dijous als cinemes Axion, a dos quarts de 7 de la tarda, amb les entrades a 2 euros.
El regidor de Cultura del consistori, Daniel Recasens, ha celebrat haver recuperat el cicle
CINC. D'aquesta manera, ha dit, "recuperem un gran esdeveniment a Reus". Aquest ha apuntat
que les converses amb La Fira Centre Comercial per projectar les pel·ícules als cinemes Axion
van començar el 2019. En aquesta línia, ha agraït el paper que la gerent de l'equipament, Mayte
Forján, ha tingut a l'hora de "fer realitat" que les sessions tornin per al públic.
Al seu torn, Forján ha posat en valor el suport del CNL i de la seva directora, Anna Saperas,
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per portar el CINC a La Fira. La gerent ha destacat que accions com aquestes "promouen l'ús
de la nostra llengua" i ha pronosticat la bona acollida del cicle per part dels visitants al centre
comercial, en tractar-se "de famílies", principalment. De cara al futur, i si la resposta a les
projeccions és positiva, no s'ha descartat que l'esdeveniment s'allargui més enllà del
setembre.
El cicle de cinema infantil en català CINC va engegar el 2003. Primer, les projeccions es van fer a
l'Orfeó reusenc, per passar a posteriori al cinema Palace. Un cop aquest va tancar, es va mirar de
provar que les sessions es traslladessin a la sala Santa Llúcia. Per tot plegat, la iniciativa es va
suspendre fins ara, tot havent aplegat uns 19.000 espectadors en més d'un centenar de passis.
De cara a l'edició actual, s'han previst fins a 14 sessions cinematogràfiques. Alguns dels títols
dels quals podrà gaudir el públic són Toy story 4 (22 de juliol), Frozen 2 (12 d'agost) o Els Croods:
una nova era (23 de setembre).
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