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Centenari del naixement de Víctor Torres
•Acte de la Paeria per reconèixer la seva trajectòria
Lleida ha commemorat la figura de Víctor Torres Perenya (Lleida 1915-2011)
amb motiu del centenari del seu naixement en un acte que va omplir el Saló
de Sessions de la Paeria i en el qual
l’Ajuntament de Lleida va voler reconèixer la seva trajectòria i el seu llegat cultural i ciutadà i preservar, d’aquesta manera, el seu record.
La sessió va comptar amb la participació de l’escriptor i professor Josep
Varela, que va fer una glossa de Víctor
Torres, i del doctor enginyer industrial
i nebot de Torres, Jordi Guimet. A més,
hi havia una àmplia representació de la
societat civil lleidatana, escriptors i artistes, així com la Corporació Municipal.
Durant el decurs de la seva intervenció,
Josep Varela va destacar la sinceritat,
l’honestedat, l’autenticitat i l’estima de
Víctor Torres per Lleida i, també, per
Catalunya, com alguns dels seus trets
diferencials. El seu nebot Jordi Guimet
va ressaltar l’optimisme vital i la seva capacitat de connectar amb el poble.

Acte de reconeixement a Víctor Torres al Saló de Sessions de la Paeria. © H. S.

Lleidatà al servei de Lleida
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que va
presidir l’acte públic, va recordar Torres com “un lleidatà al servei de Lleida
i Catalunya, profundament compromès
amb la difusió del llegat artístic del seu
germà, Màrius Torres, i dipositari del
sentit de servei públic que va encarnar

el seu pare, que va ser alcalde de Lleida,
Humbert Torres”.
En el decurs de la commemoració, es
va recordar també la poesia de Màrius
Torres, a càrrec de Joan Bellostas, i es
va gaudir d’una interpretació musical
d’arpa a càrrec de Berta Puigdemasa. •••

Animac bull d’activitat

•Oferta de 235 treballs centrats en l’animació artesanal
La inauguració va comptar amb
l’estrena a Catalunya de “Rocks in my
pockets”, una obra preseleccionada als
Oscar, i amb la presència excepcional de
l’artista plàstic Pierre Hébert, deixeble
del referent mundial de l’animació experimental Norman McLaren, i del reconegut animador polonès Piotr Dumala,
entre d’altres.
Com a novetat, enguany es va incorporar com a escenari el Centre de Producció Audiovisual Magical Media de
Gardeny.
Més de 7.500 infants han gaudit de les sessions d’animació a La Llotja. © David del Val

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que
organitza l’Ajuntament de Lleida, va celebrar del 19 al 22 de febrer la 19a edició
amb gran èxit de públic i amb un cartell
d’excepció dedicat a la figura de l’artista
en el món de l’animació i a la recuperació de les tècniques d’animació artesa-

nals. Es va presentar una oferta de 235
treballs d’animació entre llargmetratges i curtmetratges, peces televisives
i d’Internet centrades en les tècniques
d’animació artesanals, a més de conferències, tallers i altres activitats especials que reforcen Lleida com a centre
neuràlgic de l’animació del país.

El certamen va reforçar especialment
les noves creacions amb sessions de Futur Talent, networkings per potenciar les
relacions entre la indústria i els futurs talents i sessions dedicades a les sèries televisives amb l’Animac Cartoon i Sèries.
cat. Més de 7.100 nens i nenes de Lleida
i comarques es van endinsar en el món
de l’animació durant els quatre dies de
la mostra amb l’objectiu de sensibilitzar
el públic infantil en matèria cultural. •••.
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