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'La pared', de Gala Gracia, 
guanya la desena edició del 
Mostremp de curtmetratges 
El festival s'acomiada amb el film' Ca mí d'Arreu', 
d'Aieix Gallardet, sobre el despoblament rural 
El festival de tematica 
rural Mostremp va lliurar 
dissabte els premis deis 
curts subjectes a concurs. 
La projecció del curt 'Camí 
d'Arreu' va posar ahir el 
colofó al certamen. 

Tremp 
REDACCIÓ 

Els Amics del Cinema de Tremp, 
entitat que organitza el certa
men, va repartir cinc estatuetes 
per als millors curts de les dife
rents seccions que es van presen
tar al concurs. 

El millor curtmetratge va ser 
per La pared, de Gala Gracia, un 
film que mostra teta la problema
ti ca del divorci des d'una visió in
fantil. Aquest premi atorgat pel 
jurat esta dotat amb 2.000 euros. 
El vot del públic, que esta dotat 
amb 1.000 euros, va premiar el 
documental Erroak, de Sergio 
Azkarate, que tracta el despobla
ment de Vitoria. 

Pel que fa a la secció Infantil i 
Juvenil el guardó nomenat Víctor 
del Val ha premiat dos projectes: 
per una banda el film El Monstre, 
de l' lnstitut de Tremp, i per l'al
tra, Deixa'm volar, del CEIP Vall
deflors. Val a dir que en aquesta 
secció, el jurat ha fet una menció 
especial al film Piratas, també de 
l'lnstitut de Tremp. Finalment, el 
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premi Tarradets que guardona el 
millor curtmetratge de la secció 
Pallars & Ribagor~a & Geoparc, ha 
estat per El Miedo, d'lrene Obiols, 
dotat amb 750 euros. 

Per acomiadar el festival, ahir 
diumenge, van enir lloc les ses
sions Finestra d'Actualitat, i la ses
sió de comiat, en la qual es pro-

jectara el fil Comí d'Arreu, d'Aieix 
Gallardet. La pel-lícula mostra una 
visió del despoblament del món 
rural a través de la historia del 
poble d'Arreu, situat a les Valls 
d'Aneu, a conseqüencia de la se
va incomunicació i les desavinen
ces entre els ve"ins, causats perla 
manca d'una carretera. 

La mostra de cinema rural del 
Pallars ha rebut 112 curtmetrat
ges a la secció oficial i d'aquests, 
se n'han seleccior.:~t 12 que són 
els que s'han exibit a la sala de 
cinema La Lira durant els dies de 
la mostra, arrelada a la comarca, 
com s'ha demostrat amb la bona 
acollida que ha tingut. 

•

. 1!1 

• 

Espectacle 
'Magiólogos~ 
de Xema Solé, 
demaalMas 
de Bondia 
L'artista Xema Solé Sola ofereix 
el seu espectacle Magiólogos, 
amb for~a magia, monolegs, 
acudits, i interacció amb els as
sistents, al Mas de Bondia, nucli 
municipal agregat a la població 
de Montornes de Segarra. La ci
ta és dema dimarts a la nit com 
a colofó de la seva Festa Major. 
D'altra banda, l'últim diumenge 
d'agost, formara part de l'elenc 
d'artistes de l'espectacle que la 
companyia de revistes de Luis 
Pardos presenta a la població 
de Benavent de Segria sota el 
títol Regalant somriures. 

Sant Joan de 
Maldanell acull 
el dio 29 una 
lectura poética 
El grup de Recerques de les Te
rres de Ponent organitza per 
al proper diumenge 29 d'agost 
un capvespre de lectura poéti
ca 'Entre la pedra i la paraula' 
a Sant Joan de Maldanell, que 
estara obert al públic previa 
inscripció sempre d'acord amb 
les normes sanitaries. La lec
tura posara veu a poetes com 
Maria Angels Anglada, Ernesto 
Cardenal, Joan Margarit, Maria 
Merce Mar~al, Manuel de Pe
drolo, Marius Torres, Joan Vin
yoli, Montse Aloy, Santi Borrell, 
Ramon Cardona, Albert Clara
monet, Rosa Fabregat, Joan 
d'lrlanda, David Jou i Jordi Pa
mias, entre d'altres. 
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Un gobierno 
de postureo 
La cnsis que está sufriendo 
Afganistán con el ataque del 
régimen talibán y el efecto re
tardado que suele tener Pedro 
Sánchez y sus ministros flore
ros ante las grandes crisis, nos 
demuestran su incapacidad 
para gobernar y que estamos 
en manos de gente inepta. El 
sr. Sánchez tardó varios días 
en pronunciarse ante la ca
tástrofe humanitaria. Lo hi
zo a través de Twitter, con su 
habitual postureo fotográfico 
al que nos tiene acostumbra
dos. Por su parte, la ministra 
de igualdad, Irene Montero, 
que tanto presume de luchar 
por los derechos de la mujer, 
tampoco ha interrumpido sus 
vacaciones. Ha publicado unos 
cuantos tweets para salir en 
defensa de las mujeres afga
nas. Unos tweets que lejos de 
juzgar a los talibanes por las 
violaciones de derechos de 
las mujeres del que tanto pre
sume, se han dedicado a des
preciar la gran labor que han 
realizado las fuerzas militares 
en defensa de los derechos de 
la mujer. Ellos, que son los que 
han sab1do mantener a raya a 
los talibanes durante más de 
20 años. Y gracias a eso, las 
mujeres han podido trabajar, 
estudiar, ir a la peluquería e 
incluso vestir como han queri
do sin miedo a ser castigadas. 
Todas esas cosas que ella dice 
defender. Pero parece ser que 
la ministra sólo tiene lengua 
para juzgar a los hombres de 
España juzgándolos según su 
etnia. Sra. Ministra, deje de 
decir estupideces diciendo que 
hay que establecer vías legales 
y seguras, puesto que con los 
talibanes en el poder es prácti
camente imposible. 
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Alcaldessa 
deTremp 

Felicitem a la capital i a tota la co
marca del Pallars Jussa per la bo
na acollida que ha tornat a tenir el 
festival Mostremp de cinema rural, 
que es va clausurar ahir. 

AntoniBaró 
President de 
l'A VV de Baliúia 

Ahir es va posar el punt final a la 
festa major de Balafia, tradicional 
a lleida. Cal qualificar-la amb bona 
nota, amb totes les mesures per 
garantir els espais segurs. 

Diputada de 
Cs al Parlament 

Dins de les discrepancies políti
ques, cal un respecte. la diputada 
no l'ha tingut envers Laura Borras, 
la segona autoritat del país, a qui 
ha qualificat de "macarra". 

el Petardo 
La ruta turística del nostre com
pany de la qual parlavem ahir 
continua de sorpresa en sorpre
sa, algunes més agradables que 
d'altres. Entre les que fan mal 
es va trobar amb un cartel! que 
informava d'un llistat de preus 
de begudes for~ interessant. 
En l'apartat anomenat Bieres 
pression, s'hi podia llegir desta
cat, tal qual: "San Miguel Fres
ca (bouteille 33c/)" i després el 
preu: 9 euros!! Ja en pot estar 
de fresqueta la cervesa, ja. 
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