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VUITENA EDICIÓ
D’ANIMAC,
L’AVANTGUARDA
DE L’ANIMACIÓ
A LLEIDA

Del 26 al 29 de febrer la ciutat de Lleida
acollirà la vuitena edició d’ANIMAC, la
Mostra Internacional de Cinema d’Animació,
la qual projectarà al voltant de 130
produccions d’autors nacionals i estrangers.
En la programació d’enguany conviuen el
treball dels pioners amb les propostes més
trencadores, a més d’incloure treballs
d’animació per a adults i treballs per a infants.

esports

Els assistents a la mostra podran gaudir de
propostes que van des del cinema
experimental del recentment desaparegut
Stan Brakhage a les creacions innovadores
que en el seu dia va portar a terme Segundo
de Chomón, un altre dels grans de l’animació,
sense oblidar els espectacles en viu
(multimèdia) dels austríacs Epy i del navarrès
Xabier Erkizia.

El curt francès Bonhommes, que es projectarà enguany a ANIMAC.

Dins d’aquesta programació cal fer una
especial menció dels suggeridors i originals
treballs de la nord-americana Janie Geiser
i els films de l’alemany Raimund Krumme,
dos animadors que, juntament amb Eric
Patrick, seran els convidats d’aquesta nova
edició d’ANIMAC.
La mostra és dirigida per segon any
consecutiu per la donostiarra Isabel

L’ajut que la Paeria acorda amb el club
serà suficient per assumir el cost i el
finançament de les obres, que ha estat
de 386.773,58 euros. El club concertarà
un crèdit amb una entitat financera per
a un termini de quinze anys, el qual es
podrà amortitzar anticipadament.
L’Ajuntament de Lleida, en concepte
de subvenció ordinària, aportarà un
màxim de 31.383,56 euros anuals
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Les projeccions de la Mostra Internacional
de Cinema d’Animació es portaran a terme
al Teatre Principal de Lleida.

cursos

CONVENI ENTRE
PAERIA I LLEIDA
BASQUETBOL PER
A L’AMPLIACIÓ
DEL BARRIS NORD

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Lleida, Xavier Sàez, i el president del
Lleida Basquetbol, Ferran Vidal, han
signat un acord de col·laboració per a
finançar la recent ampliació de la
capacitat del pavelló Barris Nord.

Herguera, professional de l’animació que té
una llarga trajectòria artística en la qui ha
combinat les produccions més independents
i avantguardistes amb l’animació de caire
més comercial desenvolupada durant deu
anys als EUA.

CURSOS A L'IMT
L'Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí ha programat diferents cursos
de millora professional:

durant els quinze anys d’amortització. La
vigència d’aquest acord serà d’un màxim
de 15 anys.
Per la seva banda, el club també es
compromet a col·laborar en campanyes
per promocionar la ciutat de Lleida, com
també els seus tècnics o jugadors en
totes les activitats organitzades per la
Regidoria d’Esports que promocionin i
difonguin l’esport de base.
L’ampliació ha aportat 559 seients fixos
i 345 de desmuntables. S’han habilitat
dues noves sortides d’emergència i s’han
augmentat els serveis amb un mòdul nou
a la planta semisoterrada.

Informàtica:
- 3D Studio Max: del 7 al 28 de febrer.
- Autocad 2000: del 23 de febrer al
31 de març.
Empresa:
- Mediació (tècniques i àmbits
d'intervenció): del 3 al 26 de febrer.
- Gestió de la qualitat a l'empresa: del
9 al 23 de febrer.
Comunicació:
- Anglès (comerç internacional): del
10 de febrer a l'11 de març.
- P N L (professionals del camp
assistencial): del 20 al 28 de febrer.
Salut:
- Manipulador/a d'aliments: del 23 al
25 de febrer.
IMT. Carrer Ramon Argilés/plaça
Rosa Sensat. 973 24 77 37
http://www.paeria.es/imt

cultura
19

LLEIDA COL·LABORA
AMB EL FÒRUM 2004
PER DIVULGAR
VALORS COM LA
PAU I LA DIVERSITAT

La Segona Setmana de la Diversitat Cultural
se celebrarà del 23 al 30 d’abril i aglutinarà
activitats molt diverses com ara exposicions,
taules rodones, projeccions de cinema,
tallers, conferències informatives, concerts
musicals i actes literaris. Aquests actes
pretenen fer palesa i alhora potenciar la
realitat pluricultural que caracteritza la ciutat
parant especial atenció a les cultures
minoritàries.

Un altre dels eixos temàtics el conformen
les conferències i els seminaris de treball
que es faran a la Paeria, dins del programa
Ciutats Intermèdies a la Mediterrània entre
la globalització i els territoris. Es tracta de
debatre el paper de les ciutats com a llocs
de producció, distribució, interacció,
construcció de la identitat i espai per dur a
terme les funcions col·lectives necessàries
per conviure pacíficament.

L’Ajuntament de Lleida ha signat un conveni
de col·laboració amb el Fòrum Barcelona
2004 pel qual la ciutat es vincula al gran
esdeveniment cultural amb l’objectiu de
divulgar i fomentar valors com la recerca
de la pau, el desenvolupament sostenible
i la diversitat cultural. D’aquesta manera,
Lleida entra a formar part del col·lectiu de
58 municipis catalans que han signat acords
de col·laboració amb el Fòrum Barcelona
2004 (el 75% dels quals de més de 50.000
habitants).
La ciutat de Lleida acollirà diversos actes
associats a l’esdeveniment, com és el cas
de la Segona Setmana de la Diversitat
Cultural i el fòrum Ciutats Intermèdies a la
Mediterrània entre la globalització i els
territoris.

Una imatge de la Primera Setmana de la Diversitat Cultural.

IBERCAJA
PATROCINARÀ
ELS CONCERTS
DE L’OBC A
L’AUDITORI
MUNICIPAL

El president de l’Institut Municipal de
Música de Lleida-Auditori Enric
Granados, Xavier Sàez, i Gustavo Fraile
i Joan Farré, en representació d’Ibercaja,
han signat un acord de col·laboració
mitjançant el qual l’entitat bancària aporta
15.000 euros per patrocinar els concerts
que l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC) ofereix
a l’Auditori Enric Granados.
Ibercaja Obra Social y Cultural aportarà,
en el marc dels seus Programes
Didàctics per a Escolars, activitats que
s’hauran de portar a terme durant el
curs del patrocini. De la seva banda,

El conveni preveu el desenvolupament de diverses activitats a l’Auditori.

l’Auditori Municipal de Lleida cedeix a
Ibercaja la utilització de la sala de cambra
de l’Auditori amb el seu equipament,
instal·lacions i personal
per
desenvolupar-hi activitats didàctiques
per a escolars.
Els els darrers quatre anys, el conveni
que Ibercaja ha mantingut amb la Paeria

ha permès que 50.000 alumnes de Lleida
i els municipis del seu voltant hagin
portat a terme activitats didàctiques a
l’Auditori.
Xavier Sàez ha destacat que l’acord amb
Ibercaja és un bon exemple de la política
de la regidoria d’implicar el teixit
econòmic lleidatà en la cultura.
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