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Antoni Pinent guanya el Lleida Visual Art

• “L’altra cara de la Lluna” ret homenatge a tots els viatges a la Lluna reals o de ficció

L’

gué—, el Centre de Producció Audiovisual Magical i diversos festivals i mostres de
cinema de prestigi reconegut com l’Animac o la Mostra
de Cinema Llatinoamericà.

artista lleidatà Antoni Pinent ha guanyat
la primera edició del
premi Lleida Visual Art, dotat amb 10.000 €, amb l’obra
“L’altra cara de la Lluna”, un
treball audiovisual que ret homenatge a tots els viatges a la
Lluna i a les llegendes i les ficcions fílmiques que l’aventura
espacial ha generat.
El jurat ha premiat Pinent per
“l’originalitat en el plantejament de l’obra, la seva capacitat de reflexió sobre les
arrels audiovisuals de la contemporaneïtat, la referència
al mateix cinema com a eix
central durant el segle XX de
la cultura audiovisual actual i
l’ús de les cites visuals i musicals en tota la seva dimensió
expressiva i evocadora”.

Imatge de “L’altra cara de la lluna”, l’obra guanyadora. © Antoni Pinent

El paer en cap, Àngel Ros, va
explicar que el premi Lleida Visual Art té la voluntat
de promocionar el món de
les arts visuals a Lleida, una
ciutat que ofereix diverses
col·leccions que inclouen
obres d’arts visuals —com a
la Panera i a la Fundació Sori-

La Paeria convoca el
guardó, dotat amb
10.000 euros, per
donar suport als
artistes audiovisuals
i a les seves obres

El guardó, instituït per la Paeria per donar suport als artistes audiovisuals i a les seves
obres, té una dotació econòmica de 10.000 €. En la primera edició d’aquest premi
s’hi han presentat 27 treballs,
majoritàriament de Lleida.
“L’altra cara de la Lluna” és un
collage numèric que ret homenatge a tots els viatges a
la Lluna reals o inventats que
s’han generat. L’audiovisual
té una durada de 9’30” i s’ha
realitzat en color i blanc i negre i digital. •••

Neteja del barri Universitat-Escorxador

• Amb aquesta, la campanya “Fem dissabte al teu barri” ha arribat ja a 10 zones de la ciutat

“F

em dissabte al teu
barri”, la campanya de neteja a fons
i per fases de la ciutat, ja ha
arribat als barris dels Magraners, Secà de Sant Pere, Llívia, Sucs, Raimat, la Bordeta,
Centre Històric, TemplersInstituts, Universitat-Fleming
i Universitat-Escorxador.

Es netegen voreres,
calçades, embornals,
places, contenidors i
pintades, i es retiren
cartells i papers de
façanes i mobiliari
Una de les singularitats de
la darrera actuació ha estat
la neteja de “L’ametlla com
balla”, escultura emblemàtica de l’artista lleidatà Benet
Rossell situada a la Plaça de

El paer en cap i diversos regidors al costat de “L’ametlla com balla“, objecte d’una acurada neteja. © H. S.

l’Escorxador i que fa referència a la tradició catalana de
l’ou com balla.
La campanya “Fem dissabte
al teu barri” mobilitza una

trentena de persones i consisteix a fer durant 4 o 5 dies
seguits una neteja de voreres, calçades, embornals, places, contenidors, pintades,
com també a retirar cartells

i papers de façanes i mobiliari. A més, es fa una neteja
i la repassada de bancs, jocs
infantils, senyals, fanals, marges de la via pública, camins
i solars. •••
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