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ASC
❘ LLEIDA ❘ La directora de cine i 
presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català (ACC), Isona 
Passola, va liderar ahir la xarra-
da organitzada per ERC L’econo-
mia vista des d’una perspectiva 
feminista al Cafè del Teatre de 
Lleida, i va aprofitar per recrimi-
nar a la Generalitat que “és una 
vergonya que hagi destinat a la 
cultura tan sols el 0,7% del pres-
supost”. Així mateix, va instar 
el Govern a prendre mesures ur-
gents en polítiques de joventut. 
“El 70% dels joves catalans mi-
ren i escolten material audiovi-
sual diàriament, però no poden 
fer-ho en la seua pròpia llengua. 
Això no té cap sentit. No pot ser 
que la Generalitat no atorgui els 
mateixos ajuts culturals que es 
donen a la resta de països euro-
peus”, va sentenciar.

D’altra banda, Passola va de-

“És una vergonya que el Govern 
només destini el 0,7% a cultura”

cine conferències

Isona Passola (centre), ahir al Cafè del Teatre de Lleida.
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fensar la paritat de gènere al 
cine, encara que va remarcar que 
és important no “forçar-la” quan 
es tracta de talent. “A mi una 
vegada em van donar un premi 

i estic segura que va ser perquè 
sóc dona, això em va molestar 
moltíssim. Només vaig anar 
a recollir-lo per educació”, va 
assegurar.

Presenten la 
poesia de Màrius 
Torres en rus

publicacions

❘ LLEIDA ❘ La Càtedra Màrius 
Torres de la UdL presentarà 
demà (19.30, sala de juntes 
del 2n pis) la primera anto-
logia poètica bilingüe cata-
lanorussa del poeta lleidatà. 
L’obra reuneix uns quaran-
ta poemes traduïts per Olga 
Nikolaeva i Andrei Rodos-
ski, com Cançó a Mahalta, 
La ciutat llunyana oDolç 
àngel de la mort, així com 
un estudi introductori de la 
filòloga Margarida Prats. La 
presentació s’emmarca en el 
seminari Rússia i Catalunya, 
des d’avui i fins divendres a  
la UdL.

La revista ‘Plec’,  
a l’aniversari  
de La Saleta

publicacions

❘ LLEIDA ❘ La Saleta, l’espai es-
cènic del carrer Ballester de 
Lleida, obrirà avui els actes 
de celebració del primer ani-
versari de la reinauguració 
amb un nou equip gestor amb 
la presentació a les 19.30 h 
de l’últim número de la re-
vista cultural Plec, amb ac-
tuació inclosa de la ballarina 
María José Moya. La festa 
d’aniversari se celebrarà 
demà (20.30, gratuït) amb 
actuacions sorpresa. En un 
any, La Saleta ha acollit més 
de cent espectacles de trenta 
companyies.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va acompanyar l’alcalde, Fèlix Larrosa, ahir a Madrid.

PAERIA

REDACCIÓ
❘ MADRID ❘ L’alcalde de Lleida, Fè-
lix Larrosa, va donar a conèixer 
ahir en un acte públic a Madrid 
la candidatura del Turó de la 
Seu Vella a Patrimoni Mundial 
de la Unesco, que va qualificar 
com “un projecte d’orgull de 
ciutat”. En un acte celebrat al 
Club Allar, al carrer Ferraz de 
la capital espanyola, Larrosa va 
presentar el projecte davant de 
personalitats de la política, la 
cultura, la comunicació i l’eco-
nomia del país, entre els quals  
figuraven la ministra de Política 
Territorial, Meritxell Batet; el 
president de Renfe, Isaías Tà-
boas; la country mànager de 
Qatar Airways a Espanya i Por-
tugal, Marimar Laveda; Rosario 
López Meras, de la Fundació 
Banc de Santander; o la lleida-
tana Joana Bonet, consellera 
editorial de Prisma Publicaci-
ones. L’alcalde va destacar que 
la candidatura a la Unesco re-
presenta “un projecte de ciutat 
ambiciós, singular i arriscat, que 
va més enllà del patrimoni pel 
seu valor simbòlic i per la capa-
citat de generar transformació 
urbanística a l’entorn més im-
mediat i al conjunt de Lleida.”

Larrosa va remarcar el com-
promís del ministeri de Cultura 
per poder presentar la candida-
tura a la Unesco a París l’any 
2023. Val a recordar que el mi-
nistre, José Guirao, ja va infor-
mar el 28 de gener passat en la 
visita la Seu Vella que l’Estat ja 
té decidits els candidats anuals 

La Seu Vella viatja a Madrid
L’alcalde de Lleida presenta la candidatura a la Unesco, “un projecte d’orgull 
de ciutat” || Compromís amb Cultura per arribar a París l’any 2023

política cultural patrimoni

fins al 2022. Per la seua part, 
la ministra Batet va manifes-
tar ahir el suport del Govern a 
la candidatura, encara que va 
afirmar que “el camí en aquest 
procés, com tots, és llarg”. Batet 
va afegir que “estic segura que 
la seua acceptació significarà 
un impuls per a la ciutat”. “És 
un monument que impressio-
na, sobretot, la seua història”, 
va afegir.

n L’alcalde de Lleida va 
subratllar la tasca que s’ha 
dut a terme en els últims 
anys per impulsar la candi-
datura, amb un dossier que 
ha superat molts informes i 
avaluacions. De fet, demà 
està prevista una reunió bi-

lateral a Madrid amb el di-
rector general de Belles Arts 
de Cultura, Román Fernán-
dez-Baca, per acabar de po-
lir el dossier. Larrosa va as-
segurar que “els assistents 
han quedat sorpresos per la 
solvència de la candidatura”.

Reunió bilateral demà amb el ministeri  
per acabar de polir el dossier del Turó

cine pel·lícula
EFE

Penélope Cruz i Pedro Almodóvar, al ‘photocall’ del film.

Almodóvar presenta ‘Dolor y 
gloria’, que estrenarà el dia 22
AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ Pedro Almodóvar con-
verteix Antonio Banderas en el 
seu alter ego a la seua nova pel-
lícula, Dolor y gloria, que bar-
reja retalls de la seua biografia 
amb la ficció i que arribarà als 
cines el 22 de març amb un re-

partiment en què destaquen 
Penélope Cruz, Leonardo Sba-
raglia i Nora Navas. El director 
va dir ahir que “no sé si és el 
meu millor film, sens dubte, és 
clau en la meua filmografia. 
Amb el pas del temps es con-
vertirà en una cinta essencial”.


