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Màrquez renova com a ambaixador de Lleida
•El pilot de Moto2 lluirà el logotip “Lleida Marxa” a la granota de competició arreu del món

Àlex Màrquez promocionarà la ciutat. © H. S.

El pilot de motociclisme de les Terres de
Lleida Àlex Màrquez ha renovat el conveni
d’ambaixador de la ciutat i lluirà el logotip
“Lleida Marxa” a la seva granota arreu del
món en el campionat de Moto2. El paer en
cap, Àngel Ros, i Àlex Màrquez van signar el
conveni que s’emmarca dins del programa
Lleida Esport & Emotion de Turisme de Lleida, que vol la promoció de la ciutat per mit-

jà de l’esport i la captació d’esdeveniments
esportius i professionals.
L’alcalde Àngel Ros va destacar que l’Àlex
és un dels esportistes d’elit lleidatans, com
Saúl Craviotto, lsidre Esteve o Carles Pigem,
que contribueixen a la difusió de Lleida
allà on van i que fan que la seva presència
s’identifiqui amb Lleida. •••

Alcaldia

Preestrena mundial del film ‘Segon Origen’
•El Magical Media i el Turó de Gardeny, platós on s’ha enregistrat la pel·lícula
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va assistir als
cinemes JAC d’Alpicat a la preestrena mundial de la pel·lícula “Segon Origen”, dirigida
pel lleidatà Carles Porta, que va continuar el
projecte encetat per Bigas Luna. Autoritats
i nombrosos lleidatans i lleidatanes van voler ser els primers testimonis de la història
d’Alba i Dídac que va crear Manuel de Pedrolo, reinterpretada per Bigas Luna i Car-
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La Paeria • Ajuntament de Lleida
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les Porta. A la preestrena també van assistir
alguns dels principals actors de la pel·lícula.
El Magical Media i el Turó de Gardeny han
estat alguns dels platós on s’ha enregistrat
el film, que també té escenes rodades en
ple centre de la ciutat, com la plaça de Blas
Infante. Des del Magical Media també s’ha
col·laborat en tasques de producció. A més,
l’Ajuntament ha donat suport al film. •••

