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n La segona edició del cicle 
Gaudí al Territori es desen-
voluparà de juny a octubre 
i exhibirà pel·lícules en una 
desena de poblacions de 
Lleida. Així, en el seu format 
itinerant, el cine arribarà a 
la Coma i la Pedra i Sente-
rada amb la pel·lícula Estiu 
1993 i al Castell del Remei 
i Montgai amb La llibreria. 
Vinaixa s’afegirà també al 
cicle, malgrat que el títol del 
llargmetratge està encara per 
determinar. A aquestes loca-
litats s’afegiran les que par-
ticipen de forma permanent 
en aquesta nova iniciativa de 
l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà: Almacelles (Cinema el 
Casal), Cervera (Sala Fran-
cesc Buireu), Juneda (Teatre 

Foment), Mollerussa (Centre 
Cultural) i Sort (que substitui-
rà el Pont de Suert, on va tenir 
lloc el 2017). El cicle Gaudí al 
Territori és un projecte impul-
sada per l’acadèmia catalana 
per atansar el setè art a petites 
poblacions en les quals habitu-
alment no hi ha sales de cine. 

El cicle Gaudí al Territori va 
oferir 10 pel·lícules l’any pas-
sat, en la primera edició a Llei-
da, amb una assistència de 55 
persones per sessió, xifra que 
suposa 1.543 espectadors dels 
13.858 que es van beneficiar 
d’aquesta iniciativa a tot Cata-
lunya. Passola va afirmar que 
la mitjana d’assistència a sa-
les a Espanya segons la SGAE 
és de 26 persones per sessió. 
També va lamentar la falta de 
pressupost i que només l’1% 
de ciutadans vegi pel·lícules 
en català. La vicepresidenta 
de l’IEI, Rosa Pujol, va recor-
dar que l’objectiu d’aquest ci-
cle és “atansar a la ciutadania, 
donar a conèixer i potenciar el 
ric, dinàmic i plural fenomen 
cultural que tenim”.

Deu poblacions de Lleida tindran cine per un dia
Pere Aumedes, Rosa Pujol, Isona Passola i Anna Masip, coordinadora del cicle ‘Gaudí al Territori’.
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❘ LLEIDA ❘ El responsable del Circuit 
Urgellenc, Pere Aumedes, serà 
nomenat pròximament membre 
d’honor de l’Acadèmia del Cine-
ma Català, segons va anunciar 
ahir la seua presidenta, Isona 
Passola, en el marc de la pre-
sentació del cicle Gaudí al Ter-
ritori (vegeu el desglossament) 
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI). Aumedes rebrà aquesta 
distinció “per la seua gran tasca 
a favor del cine de proximitat i 
el territori”, va detallar Passola. 
Un reconeixement que la cine-
asta va anunciar per sorpresa 
(ja que habitualment s’anuncien 
al gener) i pel qual Aumedes es 
va mostrar molt agraït. No en 
va la seua trajectòria professi-
onal està dedicada a l’exhibició 
cinematogràfica. 

Val a destacar que el Circuit 
Urgellenc compta actualment 
amb una vintena de cines, bona 
part en poblacions de Lleida, en 
les quals probablement si no fos 
per l’empresa no es projectarien 
pel·lícules. El Circuit Urgellenc 
gestiona l’exhibició cinemato-
gràfica en sales de set localitats 
de Lleida: Tàrrega, Balaguer, 
Bellpuig, Agramunt, Vielha, 
Tremp i Solsona.

Des de la seua fundació fa 
una dècada, l’Acadèmia del 
Cinema ha distingit 47 perso-
nalitats en aquesta categoria. 
Aumedes comparteix títol amb 
un altre lleidatà, el col·leccionis-
ta de Vallbona de les Monges 
Josep Maria Queraltó, distin-
git el 2012. L’actriu Assumpció 
Balaguer o el periodista Jaume 
Figueras són altres membres 
d’honor de l’acadèmia catalana.

Aumedes, acadèmic d’honor
L’Acadèmia del Cinema Català reconeix la seua tasca pel cine de proximitat || 
Al capdavant del Circuit Urgellenc, que gestiona sales a 7 localitats de Lleida
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Persones que van anar a veu-
re alguna de les 10 pel·lícules 
programades a Lleida el 2017.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Primavera Sound 
amb Arctic 
Monkeys, Björk           
i Nick Cave

FESTIVAL

❘  BARCELONA ❘  Després dels 
208.000 assistents de l’any 
passat, el festival Primavera 
Sound de Barcelona espera 
repetir l’èxit des d’avui di-
mecres i fins a la matinada 
de diumenge amb gairebé 
200 propostes i un cartell en-
capçalat per Arctic Monkeys, 
Björk i Nick Cave. El festival 
escalfar motors avui amb els 
concerts gratuïts al Fòrum de 
Belle and Sebastian i Holy 
Bouncer, entre d’altres. De-
mà serà el primer dia oficial 
amb Björk i Nick Cave and 
The Bad Seeds com a grans 
reclams. Divendres serà el 
torn de The National i Mog-
wai i dissabte culminarà 
amb Arctic Monkeys i Jane 
Birkin.

Homenatge de 
l’Orfeó Lleidatà  
al desaparegut 
Lluís Virgili

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ L’Orfeó Lleidatà obri-
rà el proper 7 de juny amb un 
concert coral una sèrie d’acti-
vitats d’homenatge al que va 
ser durant gairebé quaranta 
anys el seu director musical, 
Lluís Virgili, mort el passat 
28 de desembre als 92 anys. 
El cor de l’Orfeó, que està di-
rigit per Pedro Pardo, can-
tarà a l’Espai Orfeó (20.00 
hores, gratuït) una selecció 
de peces clàssiques i tradici-
onals que formaven part del 
repertori que va interpretar 
amb el mestre Virgili des dels 
anys 50 fins al 1991. Les acti-
vitats d’homenatge inclouran 
més endavant una exposició 
i també un concert simfònic 
coral.

La Seu Vella “ho té tot”  
com a Patrimoni Mundial

POLÍTICA CULTURAL CONFERÈNCIA

Singular sessió de ioga, ahir a la nit a la Seu Vella en una nova edició de ‘Nits de Lluna Plena al Claustre’.

❘ LLEIDA ❘ L’historiador i expert en 
restauració del patrimoni mo-
numental Ignacio González-Va-
ra (Universitat de Castella la 
Manxa) va assegurar ahir que 
el Turó de la Seu Vella “ho té 
tot” per ser declarat Patrimoni 
Mundial de la Unesco, ja que 
“compleix àmpliament els cri-
teris més valorats: l’autentici-
tat, amb les empremtes als seus 
murs dels processos agitats de 
la seua història; la singularitat 
de catedral i fortalesa, i la seua 

excepcionalitat com a símbol 
d’un territori”. González-Vara 
va obrir a la sala de la Canonja 
el cicle de conferències de com-
memoració del centenari de la 
declaració de l’antiga catedral 
de Lleida com a monument 
nacional.

La jornada d’activitats en la 
Seu Vella va culminar amb una 
nova cita del cicle Nits de Lluna 
Plena al Claustre, en aquesta 
ocasió amb una singular sessió 
de ioga entre els visitants.
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