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Garra, l’home que conqueria cims i cors

• E strena d’“Encordats al Juanjo”, un film de testimonis sobre el desaparegut alpinista
Juanjo Garra va conquerir molts
cims, però sobretot va conquerir molts
cors. Aquest és el denominador comú
dels testimonis dels seus companys de
muntanya, manifestat en l’acte públic
d’homenatge a l’alpinista lleidatà celebrat a l’Auditori de Lleida el 14 de febrer
coincidint amb l’estrena del documen-

Tant el paer en cap com els
seus companys de muntanya
van destacar la vessant
humana de Juanjo, un home
senzill i solidari i implicat en
els àmbits social i educatiu

L’alcalde de Lleida i Assumpta Moreno amb diversos amics de l’alpinista. © H.Sirvent

tal “Encordats al Juanjo”. Els testimonis
recollits en el film remarquen la vessant
humana de Garra, “un gran esportista,
però sobretot una gran persona, sempre disposada a ajudar a tothom”.
Van assistir a l’acte el paer en cap,
Àngel Ros, la dona de Juanjo, Assumpta Moreno, i diversos alpinistes i amics
com Edurne Pasaban, Sebastián Álvaro,
Juanito Oiarzábal, Ferran Latorre, Ester
Sabadell, Valentín Giró i Álex Txikon.
L’alcalde de Lleida va remarcar precisament que Juanjo, a més de ser un esportista excepcional, va destacar per la implicació en tasques socials, educatives i
de promoció de l’esport.
El passi del documental es va fer en
el marc de la presentació de la Mostra Internacional de Cinema d’Esport
de Muntanya, una iniciativa de Lleida
World Extrem que tindrà lloc del 18 al
21 del pròxim mes de setembre. •••

Cita amb els millors films llatinoamericans
• La 20a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà tindrà lloc del 4 a l’11 d’abril
La 20a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya escalfa motors. Un any més, entre el 4 i l’11
d’abril la ciutat de Lleida esdevindrà
un punt de referència cinematogràfic i
oferirà una oportunitat única de gaudir
dels millors films fets a Llatinoamèrica.

la Mostra es durà a terme a diferents
espais de la ciutat i inclourà seccions de
llargmetratges, documentals, curts i cinema infantil; el lliurament dels premis
als millors films, director i actors, i un
ampli programa d’activitats paral·leles.
Enguany el país convidat és Argentina.

Punt de trobada entre amants del cinema, productors, realitzadors i actors,

Per a més informació, consulteu el
web www.mostradelleida.com.•••

Imatge de l’edició anterior del festival. © H. S.

Capital mundial de l’animació
• Animac congrega 23.000 persones i 250 professionals

El certamen és organitzat per la Paeria. © H. S.
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Lleida ha acollit del 20 al 23 de febrer
Animac, la 18a Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya,
enguany centrada en la presència de
l’animació en l’audiovisual i en els formats híbrids. El certamen va aplegar
23.000 persones (inclosos 6.300 escolars) i 250 professionals, i va oferir projeccions, conferències i tallers diversos.

La mostra va exhibir 235 llargmetratges, curts, peces televisives i d’Internet
del més recent de l’animació internacional. El britànic Chris Shepherd i el mestre de l’animació txeca Jiří Barta van ser
els convidats d’excepció de la mostra. El
curt animat francès “Premier Automme”,
de Carlos De Carvalho i Aude Danset, es
va emportar el Premi del Públic. •••

