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Capital de l’animació

• Lleida acull del 28 de febrer al 3 de març la Mostra
Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

Bendito Machine. de Jossie Malis. © Animac

La coproducció francojaponesa The people who never stop, de Florian Piento. © Animac

Lleida es convertirà del 28 de febrer
al 3 de març en la capital mundial
de l’animació amb la celebració de
l’Animac. 17a Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya,
que inclourà projeccions, conferèn-

cies, presentacions especials, tallers i
altres activitats. Amb el títol “A través
de la realitat”, Animac, organitzada
per l’Ajuntament de Lleida, explorarà
aquest any les possibilitats creatives
de l’animació documental.

Animac 2013 celebra en aquesta edició el potencial creatiu de
l’animació documental. Per aquest
motiu es convida destacats representants del gènere, com el britànic Andy
Glynne o la sueca Hanna Heilborn. El
convidat especial d’aquesta edició
serà la jove promesa de l’animació
canadenca Theodore Ushev. Es farà
una retrospectiva exhaustiva de la
seva obra i serà l’encarregat de fer la
masterclass d’aquest any de la Mostra.
Una de les grans novetats d’aquest
any serà Animac Cartoon, una pantalla oberta a la indústria on es podran
veure les últimes produccions animades fetes per a televisió. •••

• La guia de febrer a maig inclou creacions i un ampli ventall d’activitats, serveis i tallers
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de
la Regidoria de Joventut, ha publicat la
nova “Agenda Jove febrer-maig 2013”,
amb més de 60 propostes de tot tipus.
La guia és un instrument obert a la participació ciutadana que recull i difon les
propostes, iniciatives i creacions dels
joves de Lleida i inclou, també, un ampli ventall d’activitats, serveis i tallers.

Els voluntaris del programa
SenseSon posen en marxa
un espai per practicar jocs
de rol o veure cinema
L’Agenda Jove, que difon també les activitats de 12 entitats juvenils de la ciutat,
inclou enguany una nova edició del Mercat de les Idees, que tindrà lloc a la primavera. Una altra novetat és la posada en
funcionament del servei d’informació de
Salut Jove. El document recull activitats
relacionades amb l’àmbit laboral i també la 9a edició del projecte d’oci nocturn

Joventut

Agenda Jove amb més de 60 propostes
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SenseSon (amb activitats els divendres
a la nit en horari de 22.00 a les 3.00 de
la matinada). Com a novetat en aquesta
edició de la Agenda Jove, els voluntaris
del programa SenseSon posen en marxa
Lleuresfera, un espai nou que recull diverses activitats que no requereixen inscripció, com cartes, jocs de rol, cinema, tennis
taula, wii, etcètera.
La Palma exposarà, a més, les obres
de joves creadors, dividides per mesos
i temàtiques. Finalment, cal destacar
que l’Agenda Jove recull la programació prevista als bucs d’assaig musical

amb diversos tallers, una mostra de
novetats musicals i el concert dels
grups “Spring Riot” i “Javier Soto y sus
malas costumbres”, entre d’altres.
L’Agenda Jove es pot consultar
electrònicament al web www.paeria.
cat/joventut. També es pot recollir
a La Palma i als centres educatius de
secundària. Cal remarcar que la guia
també es distribueix a diversos espais
i equipaments freqüentats per joves
com la Universitat, gimnasos, copisteries, etc. Més de 2.000 subscriptors
reben l’Agenda Jove a casa seva. •••
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