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❘ LLEIDA ❘ La Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació de Cata-
lunya, Animac, que se celebra a 
Lleida fins diumenge organitza-
da per la Paeria, va acollir ahir a 
la Llotja un esmorzar en el qual 
es va abordar el paper de la do-
na en la direcció d’animació. 

Aquest és el lema de l’edició 
d’aquest any, per la qual cosa 
va comptar amb una nombro-
sa representació femenina. Les 
dones assistents ahir van coin-
cidir en la necessitat de fer més 
visible el paper femení. 

Per la seua part, per a la di-
rectora de Cartoon Masters & 

Connection, Yolanda Alonso 
“fan falta dones al món de l’ani-
mació”. Segons la seua opinió, 
“és necessari reafirmar que 
tenim el mateix talent o més 
que els homes i és necessari re-
conèixer-ho amb visibilitat i els 
sous”. Bona coneixedora de la 

indústria i organitzadora d’ac-
tivitats a tot el món, afirma que 
malgrat que hi ha dones dirigint 
TV, són poques les que realitzen 
sèries o pel·lícules d’animació. 

Però la jornada no només es 
va centrar en aquest tema. Des-
prés de la inauguració de dijous, 
ahir va poder veure’s una nova 
selecció de curtmetratges i pe-
l·lícules tant a la Llotja com a 
CaixaForum Lleida, entre les 
quals l’estrena de The magic 
mountain. 

També va tenir lloc la con-
ferència El documental animat 
d’Anca Damian, així com els ta-

llers d’Animacrea. A la nit es-
taven previstos els espectacles 
de Laura Ginès i Maria Rodés 
al Cafè del Teatre i la sessió de 
DJ Mackaulin & Coolkin.  Com 
és habitual, les jornades d’avui 
i demà seran les més familiars 
i multitudinàries. Un dels al·li-
cients d’avui, a més de les acti-
vitats habituals, serà la sessió 
Así se hizo Chico Ostra (20.30 
h) a càrrec del seu creador Fa-
bien Limousin i la seua produc-
tora Violette Teyssier, que per 
primera vegada oferiran una 
sessió familiar perquè puguin 
disfrutar-ne els nens.

Els més petits s’ho passen en gran. Els tallers d’Animacrea sempre resulten tot un descobriment per als visitants.

Un moment de l’esmorzar entre públic i professionals.
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Les dones d’Animac es reivindiquen
Esmorzar amb les professionals en què es va debatre la seua poca presència en la direcció de la 
indústria d’animació || El públic i les activitats més familiars, eixos del cap de setmana

AGENDA PER AVUI

Llotja
z  11.00h: Les projeccions co-
mençaran a les 11 h i l’última 
sessió tindrà l’inici a les 22.30 
h, amb sessions per a totes les 
edats.

CaixaForum Lleida
z 12.00 h: Al migdia comença-
ran les sessions per als més pe-
tits i la jornada s’allargarà fins a 
les 22 h amb les projeccions de 
curtmetratges per a adults.

‘THE MAGIC MOUNTAIN’

Una de les activitats 

destacades d’ahir va ser 

l’estrena de la pel·lícula  

‘The magic mountain’

La Fira de Titelles de Lleida difon la seua 
experiència en un festival al Canadà

ARTS ESCÈNIQUES PROFESSIONALS

Un dels espectacles de la Fira de Titelles de Lleida del 2015.

❘ LLEIDA ❘ El Festival de Casteliers 
de titelles per a nens i adults, a 
Mont-real (Canadà), ha convidat 
els responsables del Centre de 
Titelles de Lleida perquè difon-
guin al certamen l’experiència 
de la Fira de Titelles de la capital 
del Segrià. 

Així, Oriol Ferre i Elisabet 
Vallvé participaran en les jorna-
des professionals de l’esdeveni-
ment canadenc, que se celebrarà 
del 2 al 6 de març, juntament 
amb els membres de l’Associa-

tion Québécoise des Marion-
nettistes (AQM) per presentar 
i exposar les singularitats de la 
Fira de Titelles de Lleida, úni-
ca en el seu àmbit i referent a 
Catalunya i la resta de l’Estat 
espanyol. 

Casteliers, festival interna-
cional en l’àmbit dels titelles, 
acollirà en aquesta edició deu 
espectacles per a adults i públic 
familiar. Entre els participants, 
comptaran amb els britànics 
Blind Summit Theatre, que 

van inaugurar la passada Fira 
de Titelles amb l’espectacle The 
Table, que ara atansaran al pú-
blic canadenc. La voluntat de la 
Fira de Titelles és augmentar els 
contactes i les relacions inter-
nacionals, obrint-se així a nous 
territoris i difonent l’activitat 
que es du a terme a Lleida. Val 
a recordar que la pròxima edició 
de l’esdeveniment tindrà lloc el 
cap de setmana del 29 d’abril a 
l’1 de maig en diversos espais 
de la ciutat.
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