L’aliança entre els CatCinemes i el Cineclub Diòptria consolidarà una
programació estable de cinema d’autor en versió original a Figueres

El passat mes de novembre de 2019 el Cineclub Diòptria traslladava les seves habituals projeccions
dels dijous al vespre als CatCinemes, l’espai de la ciutat que durant més temps ha acollit l’activitat
de l’entitat. Aquest fet ha propiciat que la iniciativa d’ampliar l’oferta de cinema d’autor que la
direcció dels CatCinemes ja sospesava, pogués acabar de prendre forma.
Així, l’aliança entre els CatCinemes i el Cineclub Diòptria es traduirà en una programació regular de
cinema d’autor en V.O.S que tindrà lloc els dimarts i dijous en sessions a les 20.30 h i les 22.30 h.
Tanmateix, els actes especials en els quals es compti amb la presència de cineastes o membres de
l’equip tècnic o artístic de la pel·lícula, tindran lloc els dijous a les 20.30 h.
Si s’escau, en pel·lícules de metratge de llarga durada, les sessions es reduiran a dues i tindran lloc
els dimarts i dijous a les 20.30 h.
Confiant que la iniciativa compti amb una bona acollida per part del públic cinèfil de Figueres i la
comarca de l’Alt Empordà, us avancem la programació prevista a partir del 25 de febrer, una
vegada s’hagi clos el cicle de cinema que anualment es duu a terme en col·laboració amb l’EOI.
Dimarts 25 i dijous 27 febrer : EL PERAL SALVAJE a les 20.30 h
Dimarts 3 i dijous 5 de març : LOS MISERABLES a les 20.30 h i a les 22.30 h
Dimarts 10 i dijous 12 març : EL TRAIDOR a les 20.30 h
Dimarts 17 i dijous 19 març : EMA a les 20. 30 h i a les 22.30 h
Dimarts 24 i 26 març : EL FARO a les 20.30 h i a les 22.30 h
Dimarts 31 de març i dijous 2 d’abril : LA HIJA DE UN LADRÓN *** a les 20.30 h i les 22.30 h
*** La sessió de dijous 2 d’abril a les 20.30 h comptarà amb la presència de la seva directora,
Belén Funes, que recentment ha estat guardonada amb el premi Gaudí a la Millor Direcció i el
Goya a la Millor Direcció Novell.

