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Concerts de música dins el cicle Arts al Casal
•A
 ctuació de les lleidatanes Krregades de Romanços i de la guitarrista Maria Ribera
Una actuació del grup lleidatà Krregades de Romanços, amb el seu espectacle “Dones de terra i aigua”, va
inaugurar el cicle Arts al Casal, acte
que va comptar amb la presència de
la regidora de Drets Civils, Cooperació
i Igualtat, M. Rosa Ball, i d’una quarantena més de dones. L’espectacle va ser
un concert de petit format, intimista
i ple de vitalitat amb veus, percussió
mediterrània i acordió diatònic.

La programació inclou
expressions culturals de
creadores locals de les arts
escèniques, audiovisuals,
musicals i literàries
El cicle Arts al Casal acull expressions culturals de creadores locals
que treballen en els àmbits de les arts
escèniques, audiovisuals, musicals i literàries, entre d’altres, en el marc del

El grup lleidatà Krregades de Romanços en plena actuació. © H. Sirvent

programa Activa’t al Casal. Les sessions es fan els dilluns de primavera a
les 18.00 h al Casal de la Dona (situat
a la plaça Fanalets de Sant Jaume, s/n)
i són d’entrada lliure i gratuïta fins a
completar l’aforament.

La segona sessió de les Arts al Casal
va ser el 29 d’abril i va consistir en un
concert de guitarra a càrrec de la guitarrista lleidatana Maria Ribera, que
va fer un homenatge al músic lleidatà
Emili Pujol. •••

• L a cinta equatoriana Mejor no hablar de ciertas cosas, premi a la millor pel·lícula
La producció equatoriana Mejor no
hablar de ciertas cosas es va endur el
premi a la millor pel•lícula de la 19a
edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. El director
del film, Javier Andrade, va obtenir el
guardó al millor director, mentre que
l’obra O som ao redor, del brasiler Kleber Mendoça Filho, va rebre la menció
especial del jurat al millor film.

Montse Parra durant l’acte de cloenda. © H. S.
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Èxit de la 19a Mostra de Cinema Llatinoamericà
La tinenta d’alcalde Montse Parra va
assegurar durant l’acte de cloenda del
festival que la Mostra ha demostrat
que, tot i les dificultats actuals, ha sabut teixir moltes complicitats a la ciutat perquè es pogués tirar endavant i
que s’ha aconseguit un certamen de
gran qualitat. Parra va concloure que
la Mostra ha aconseguit atansar-nos a
la cultura llatinoamericana. •••
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