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Antoni Pinent rep el 1r Lleida Visual Art
• L’artista lleidatà guanya el premi per l’audiovisual ‘L’altra cara de la Lluna’
els viatges a la Lluna i les
llegendes i les ficcions que
l’aventura espacial ha generat al llarg dels temps.

Antoni Pinent (segon per l’esquerra) rep el guardó. © H. Sirvent

L
Joventut

’artista lleidatà Antoni Pinent va rebre el
1r Premi Lleida Visual
Art per l’obra “L’altra cara
de la Lluna”, un audiovisual
que ret homenatge a tots

El guardó, instituït
per l’Ajuntament de
Lleida, té una dotació
de 10.000 euros

El guardó, instituït per
l’Ajuntament de Lleida,
té una dotació de 10.000
euros i el seu objectiu és
promocionar el món de les
arts visuals a Lleida, donar
suport als artistes audiovisuals i les seves obres i
col·laborar en la difusió i
els coneixements dels llenguatges audiovisuals existents.
El jurat va acordar per
unanimitat adjudicar el Premi Lleida Visual Art al creador, cineasta experimental
i crític de cinema Antoni
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
citacions visuals i musicals
en tota la seva dimensió expressiva i evocadora”.
“La peça, surrealista i amb
un marcat associacionisme
lliure d’elements, és un homenatge als viatgets fets o
inventats a la Lluna, i inclou
un ampli ventall de referents
cinematogràfics al voltant
d’aquesta temàtica”, va destacar el guardonat, que finalment va afegir que “és una
peça inacabada i sempre
viva”. •••

Voluntaris joves europeus a la Paeria

• Una italiana ha començat a treballar durant vuit mesos a la Regidoria de Drets Civils

L

a nova voluntària europea, la jove italiana
Francesca Oldani, s’ha
incorporat a la Regidoria
de Drets Civils, Cooperació
i Igualtat, on exercirà un
voluntariat de vuit mesos
desenvolupant
diferents
tasques.
Actualment, l’Ajuntament
de Lleida també acull una
voluntària de Lituània, Ada
Miseviciute, que des del passat mes de març està fent un
voluntariat de nou mesos a
la Regidoria de Joventut.
Els joves que duen a terme el Servei Voluntari Europeu a l’Ajuntament de Lleida
s’allotgen normalment en
un pis municipal, facilitant
d’aquesta manera una in-
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desenvolupar amb eficàcia
les tasques encomanades i
ofereix un servei de formació lingüística per a la seva
progressiva incorporació i
adaptació a la societat lleidatana.

El regidor de Joventut amb les voluntàries europees. © Joventut.

terelació intercultural que
enriqueix les persones participants.
A més, la Paeria forma els
joves voluntaris per poder

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament també
acull una voluntària
lituana que fa tasques
de suport a Joventut

L’Ajuntament de Lleida,
per mitjà de la Regidoria de
Joventut, està acreditat per
la Comissió Europea com a
organització d’enviament,
acolliment i coordinació
dels voluntaris que participen en el Programa Erasmus+, Joventut en Acció,
del Servei de Voluntari Europeu. Gràcies a aquest projecte, dues joves lleidatanes
estan desenvolupant el seu
voluntariat durant 12 mesos
a Suècia i Eslovènia. •••

