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Os cines Dúplex aumentaron un 18% a asistencia ás s alas respecto ó ano 
pasado  

redacción > ferrol 

Os Dúplex incrementaron a asistencia ás 
súas salas neste primeiro trimestre do ano 
nun 18% respecto ó mesmo período do ano 
anterior. A aposta pola colaboración con 
outras entidades e o esforzo por achegar ó 
único cine da cidade os filmes nas datas 
máis próximas posibles á súa estrea está a 
dar os seus froitos.  

Esta tendencia á alza vén xa de 2009, un 
ano que se pechou cunha asistencia un 
12% maior que en 2008, segundo os datos 
facilitados polo seu xerente, Juan Antonio 
Álvarez. 

Os Dúplex sobreviviron á avalancha de peches de pequenas salas ante a competencia dos 
multicines cun modelo no que priman as películas que teñen difícil cabida en pantallas máis 
comerciais. Filmes premiados en festivais europeos e películas españolas atopan aquí o seu oco e 
un período de exhibición maior que noutros espazos. Sen embargo, nos últimos tempos, e 
atendendo ás demandas dos propios espectadores, estase a negociar coas distribuidoras para 
propoñer tamén estreas, xa que as películas de maior taquilla chegan a Ferrol semanas despois 
do seu lanzamento. “Shutter Island”, “Millenium 3”, “La cinta blanca” ou “Un tipo serio” entran 
dentro dun esforzo que ten como paradigma do seu éxito o pase, esta mesma fin de semana, da 
agardada “Alicia no país das marabillas”, de Tim Burton. 

Paralelamente a esta política, os Dúplex colaboran co Concello, con centros de ensino e con 
asociacións da cidade ofrecendo as súas salas para a proxección de ciclos temáticos. Desde hai 
máis dun ano ten tamén moi éxito o programa de proxeccións que elabora Axente Cultural coa 
Universidade e o Concello. Tódolos mércores ofrecen unha película de importancia dentro da 
historia do cine, en versión orixinal subtitulada, e precedida pola curtametraxe dalgún cineasta 
galego. 

Desde o Dúplex, Juan Antonio Álvarez destaca tamén a política de descontos nas entradas. Os 
estudantes adquiren dúas entradas polo prezo de unha e existen bonos de seis localidades por 25 
euros que se poden usar tamén nas fins de semana.  

 
 

 
Imaxe dunha das proxeccións para escolares que se celebraron 
nas salas do barrio de Esteiro j. meis   

 


