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Suports a Aragó a   
la demanda penal 
contra Vila i Puig

LITIGI

❘ OSCA ❘ La Plataforma Sijena 
Sí va recolzar dilluns en un 
comunicat l’ajuntament de 
Vilanova de Sixena en el 
plet contra els exconsellers 
de Cultura Santi Vila i Lluís 
Puig, després que el Govern 
d’Aragó anunciés que es re-
tirava d’aquesta causa penal 
impulsada pel consistori per 
les 44 obres d’art que es van 
traslladar des del Museu de 
Lleida.

Jornades de museus 
a Esterri d’Àneu i 
Salàs de Pallars

PATRIMONI

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La Xarxa de 
Museus de l’Alt Pirineu i 
Aran organitza la doble 
jornada formativa Museus 
i exposicions temporals, amb 
sessions demà a l’Ecomuseu a 
Esterri d’Àneu i divendres al 
centre de Botigues Museu de 
Salàs de Pallars. Es debatrà 
sobre les línies de cooperació 
amb altres xarxes museísti-
ques de Catalunya.

La lleidatana Sonia Alins, en un concurs 
d’il·lustració de la Fira de Frankfurt

ART DIBUIX

❘ LLEIDA ❘ La il·lustradora lleida-
tana Sonia Alins ha estat se-
leccionada per participar en 
la tercera edició del certamen 
Global Illustration Award 2018, 
que organitza la Fira del Llibre 
de Frankfurt. Ho farà a més, 
per partida doble, en les cate-
gories d’il·lustració editorial i 
publicitària. En el primer dels 
apartats ha estat escollida per 
la publicació de quatre obres 

de la seua col·lecció Dones d’ai-
gua en un reportatge del maga-
zine alemany Zeit Wissen. En 
el segon, per la seua creació del 
cartell de la 24 edició de la Mos-
tra de Cinema Llatinoamericà 
de Catalunya, que se celebra a 
Lleida, dirigida per Juan Ferrer. 
Les obres d’Alins han estat es-
collides al costat d’un centenar 
més entre les més de 8.000 que 
es van presentar procedents de 

43 països diferents. La selec-
ció va anar a càrrec d’un jurat 
d’experts del sector procedents 
d’Alemanya, Rússia, Malàisia i 
la Xina, que es van reunir el mes 
d’agost passat a la Xina. A partir 
d’aquesta selecció, el proper 10 
d’octubre es donarà a conèixer 
la llista definitiva de guanya-
dors de les diverses categories 
del concurs en el marc de la Fira 
del Llibre de Frankfurt. ‘Dones d’aigua VII’, una de les il·lustracions finalistes de Sonia Alins.

SONIA ALINS

L’Aula de Teatre, més internacional
Estrenen el curs amb més de 2.000 alumnes i ple en la quarta promoció del cicle formatiu 
|| Col·laboració amb companyies del Brasil i pràctiques d’alumnes a Europa

El Teatre de l’Escorxador es va omplir ahir per assistir a l’acte inaugural del nou curs de l’Aula de Teatre.

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ L’Aula Municipal de 
Teatre de Lleida va inaugurar 
ahir el nou curs amb una mi-
ca més de 2.000 alumnes ins-
crits de totes les edats i ple en 
la quarta promoció del cicle 
formatiu de grau superior de 
Tècniques d’Actuació Teatral. 
A més, l’aposta per la internaci-
onalització empresa des de l’any 
passat amb col·laboracions amb 
companyies de França i el Brasil 
es consolidarà aquest nou curs 
acadèmic amb la visita de tres 
companyies de l’estat brasiler 
de Goiás i un conveni per a in-
tercanvi d’alumnes i professors 
amb l’Institut Federal de Goiás. 

La responsable del cicle for-
matiu de l’Aula, Mercè Balles-
pí, va destacar la consolidació 
d’inscripcions al centre, tant 
de l’oferta més lúdica com de 
la professional, i va confirmar 
que “estem a punt d’aconse-
guir un Erasmus Plus perquè 
els alumnes puguin fer també 
pràctiques a Europa”.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, 
acompanyat de la regidora de 
Cultura, Montse Parra, no es va 
perdre l’acte inaugural del curs, 
l’actuació de la companyia bra-

ARTS ESCÈNIQUES ENSENYAMENT

silera de dansa contemporània 
Giro8 amb l’espectacle Sr. Will, 
de gira aquesta setmana per Es-
panya i Portugal. Es tracta d’una 
obra en la qual el responsable de 
la companyia teatral de l’Aula, 
Antonio Gómez, ha col·laborat 

creant la dramatúrgia. De fet, 
Gómez va afirmar que “volem 
ampliar la col·laboració amb al-
tres països”. 

En aquest sentit, Larrosa va 
felicitar aquesta dinàmica in-
ternacionalizadora, “una es-

tratègia que volem potenciar 
per a les empreses culturals de 
Lleida”, i va qualificar l’Aula 
de Teatre com “una de les joies 
de la corona de Lleida, genera-
dora de talent creatiu i també 
d’indústria cultural a la ciutat”.
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