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El 'Som Cinema' 
ja coneix els 
jurats de les 
seccions oficials 
La 12a edició del Som Cine
ma-Visual Art, Festival de l'Au
diovisual Català de Lleida, que 
se celebra del 20 al 24 d'octu
bre en diferents espais de la 
ciutat sota la direcció artistica 
de Judith Vives, va presentar 
ahir els membres del jurat de 
les seccions oficials. En les dues 
de documentals seran: Ceci Ar
tigues, Ferran Farré i Aida Ba
ñeres. En les dues categories 
de ficció: Yolanda Olmos, Car
los R Ríos i Meritxell Colell. I 
pel que fa al tercer concurs de 
curtmetratges Som secundària: 
Montserrat Cortada, Miquel 
Plaza i Marina Rodrigo. 

Performance a La 
Panera al voltant 
de la mostra <una 
fl r 1 .... 

El Centre d'Art La Panera de 
Lleida acull demà divendres 
{19.00 hores) la performance El 
tirà penitent: Do/ores és pain, 
en el marc de l'exposició Una 
flor blanquíssima, d'Adrià Julià. 
La performance va ser estrena
da a Los Angeles State Historie 
Park l'octubre de 2019 i arriba 
a Lleida en una versió traduïda i 
adaptada per Débora Antscherl 
i Adrià i amb interpretació de 
Julià César Martinez. 

Dàmaris Gelabert 
farà una altra 
presentació dels 
seus contes a Lleida 
La musicoterapeuta i cantant 
de cançons infantils Dàmaris 
Gelabert ha exhaurit les en
trades per la presentació dels 
llibres Qui sóc jo? i Els dies de 
la setmana a l'Orfeó Lleidatà . 
Així, s'ha obert una nova sessió 
el dimarts 28 a les19.0_0 hores. 

Sporadik Brass i 
Set de Màgia, a 
la Seu d'Urgell 
Dues de les activitats emmarca
des en la Festa de la Gent Gran 
de la Seu, que se celebrarà del 
27 de setembre a 3 d'octubre, 
finalitzen demà el termini per 
reservar les entrades. Són el 
concert del grup Sporadik Brass 
{1 d'octubre) i l'espectacle En 
estat pur, de Set de Màgia. 

La caravana 'iQUIOSC.cat' de 
revistes en català passarà per 
deu pobles de la demarcació 
El quiosc mòbil de I.'APPEC vol apropar aquestes 
publicacions a localitats sense punts de venda 
l'Associació d'editors de 
revistes i digitals en català 
(APPEC) va presentar 
ahir a l'Espai Orfeó de 
Lleida l'itinerari que farà 
la caravana 'iQUIOSC.cat 
en ruta' per les Terres de 
Lleida. 

Lleida 
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El quiosc mòbil, un projecte que 
té l'objectiu d'apropar les revis
tes allà on no arriben per falta 
de quioscos de premsa i llibreries 
i fer possible que la cultura arri
bi a petits pobles sense que els 
seus veïns hagin de desplaçar-se 
a altres municipis més grans o 
ciutats, passarà quatre pobles de 
l'Alt Urge:l, un del Pallars Jussà i 
cinc de la Noguera. La primera ru
ta del mes de setembre -hi haurà 
dues més a l'octubre i al novem
bre- començarà fent parada a 
Organyà i Coll de Nargó {dilluns 
27 de setembre) i continuarà a 
Peramola i Ogern {Bassella) {di-

marts 28), Isona i Conca Dellà i 
Àger (dimecres 29), Algerri i Les 
Avellanes i Santa Linya (dijous 30) 
i Térmens i Penelles (divendres 1 
d'octubre), als primers de 10.00 a 
13.00 hores i als segons de 16.00 
a 19.00. 

Al quiosc mòbil hi haurà una 
àmplia representació de les revis
tes en català que es publiquen a 
Catalunya amb més d'un cente
nar de capçaleres de més de 30 
temàtiques diferents: Sàpiens, 
Descobrir, Cavall Fort, El Temps, 
Enderrock, Serra d'Or, L'Avenç, 
Catalunya Cristiana, Agrocultura, 
entre altres. A més de portar-hi 
les revistes i donar-les a conèixer, 
la caravana fomentarà la subs
cripció a les publicacions a través 
de promocions exclusives de fins 
a un 50% de descompte. I per la 
compra d'una revista a preu de 
portada, el lector en rebrà una 
altra de gratuïta per donar a 
conèixer títols menys coneguts, 
en una bossa de tela que pretén 
animar tothom a llegir revistes. 

FOTO: B.P· I El Sè cicle 'Entrearpes' ha ofert nou propostes 

Berta Puigdemasa i Alba 
Godoy tanquen I'Entrearpes 
Dos espectacles de Berta Puig
demasa amb l'actriu Alba Godoy 
tancaran la Sa edició del cicle 
Entrearpes. Dissabte (19.00 ho
res) al pont Vell de Camarasa la 

norma/ító è una maschera, amb 
l'arpa i contes per adultxs, i diu
menge (11.00) a La Mitja, Water
nitats, arpa i històries reals (i ta
bús) sobre la maternitat. 

FOTO: APPEC I La ruta comença dilluns a Coll de Nargó i Organyà 

L'APPEC és una entitat sen
se ànim de lucre que agrupa els 
editors de revistes en català d'in
formació general i especialitzada 
que tenen una distribució i difu
sió dins de l'àmbit català . Funda
da l'any 1983, té actualment més 
de 231 revistes i mitjans digitals 

associats i ha rebut . reconeixe
ments importants com el Pre
mi Nacional de ComunicaciÓ i la 
Creu de Sant Jordi. L'editor de la 
revista Esguard, Germà Capde
vila, n'és el president. També or
ganitza els Premis de la Nit de les 
Revistes i la Premsa en Català 

Festuc .Teatre busca infants 
per demanar desitjos en el 
marc del seu nou espectacle 
El Teatre La Unió d'Aipiat acollirà 
el dissabte 25 {18.00 hores), i 
també el diumenge 26 a la ma
teixa hora i ja amb les entrades 
esgotades pels dos passis, l'es
trena en català de l'especta
cle La llàntia meravellosa, de 
la companyia lleidatana Festuc 
Teatre, i que va fer l'estrena ab
soluta amb molt bona acollida 
al Festival de Ciudad Rodrigo. 
Abans, però, Festuc Teatre cele
brarà .avui un càsting obert per 
buscar nens i nenes que vulguin 
fregar la llàntia. Així, els alum
nes d'Al picat gaudiran d'un passi 
privat en què la companyia en
registrarà les seves reaccions i 
també es registraran els desitjos 
d'alguns d'ells. La llàntia mera
vellosa, creada pels fundadors 

'La llàntia 
meravellosà 
s'estrena en 

català dissabte 

de la companyia Íngrid Teixidó i 
Pere Pàmpols, és una producció 
que inclou text, titelles, teatre, 
música i una innovadora esce
nografia i es tracta d'una versió 
lliure del conte d'Aiaddin, al que 
capgiren per convertir-lo en una 
història de superació. "Sempre 
volem anar un pas més enllà en 
els nostres espectacles", assegu
ren els autors. 
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