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Animac, la Mostra Internacional 

de Cinema d’Animació de Cata-

lunya, organitzada per l’Ajunta-

ment de Lleida, dedicarà la seua 

edició número 21 a la capacitat 

d’entendre el món a través de 

l’animació amb el lema Con-

tra el vent/Against the Wind. El 

certamen es presentarà prèvia-

ment a Barcelona i Madrid i ho 

farà amb uns convidats de luxe: 

el recentment guardonat amb 2 

premis Goya (millor llarg animat 

Psiconautas los niños olvidados 

i millor curt animat Decorado) 

Alberto Vázquez i l’altre director 

SWﾉ ﾏ┌ﾉピヮヴWﾏｷ;デ Psiconautas, 

Pedro Rivero. S’ha de recordar 

que Animac va projectar a l’oc-

tubre Psiconautas com a prees-

デヴWﾐ; ;ﾏH ﾏﾗピ┌ SWﾉ Dｷ; M┌ﾐ-

dial del Cinema d’Animació.

Animac es presenta a 
Barcelona i a Madrid amb 
els directors de ‘Psiconautas’

FOTO: F.A: / Alberto Vázquez i Pedro Rivero, directors de ‘Psiconautas’

La Fira de Titelles de Lleida ha es-

tat convidada a la 26a edició del 

aWゲピ┗;ﾉ Sげ;ヴデゲ WゲIXﾐｷケ┌Wゲ aヴ;ﾐIXゲ 
Mòmix per a dur a terme una 

presentació de la Fira de Titelles 

en el marc del focus català Mòmix 

à la catalane, amb la col·labora-

Iｷﾙ SW ﾉげIﾐゲピデ┌デ R;ﾏﾗﾐ Lﾉ┌ﾉﾉ ｷ ヮWヴ 
ﾉげIﾐゲピデ┌デ C;デ;ﾉ< SW ﾉWゲ EﾏヮヴWゲWゲ 
C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉゲく Aケ┌Wゲデ aWゲピ┗;ﾉ ｴ; ピﾐ-

gut lloc a Kingersheim, França.

La Fira de 

Titelles, a França 

amb ‘Mòmix à la 

catalane’

FOTO: F. T. / Oriol Ferré presentant la Fira de Titelles a Mòmix

Clouen les ‘Festes de les Blau’
L’Associació ‘BlausLleida’ va tancar diumenge a la Catedral, als 
peus de la imatge gòtica de la Mare de Déu del Blau, els actes 
organitzats amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Blau, 
celebrada el passat 2 de febrer /FOTO:  J. C.

Lleida
REDACCIÓ

Eﾉ ┗WゲプH┌ﾉ SW ﾉげWゲヮ;ｷ OヴaWﾙ ;Iﾗ-

llirà avui la inauguració de l’expo-

sició V15IONS, Històries de supe-

ració personal, un projecte creat 

per la Fundación Grupo SIFU que 

デY Iﾗﾏ ; ﾗHﾃWIピ┌ ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデ┣;ヴ ゲﾗ-

bre les persones amb discapaci-

tat i la seva plena integració en el 

món laboral. 

L’exposició ens aproxima a la 

realitat de 15 persones amb dis-

capacitat en el seu entorn profes-

ゲｷﾗﾐ;ﾉ ｷ ﾉ;Hﾗヴ;ﾉ SWゲ SW ﾉげﾘヮピI; SWﾉゲ 
foto-periodistes Quim Puig i Ro-

ﾏ┌;ﾉS G;ﾉﾉﾗaヴYく Eゲヮﾗヴピゲデ;が ﾏWデ-
ge, cantant o jardiner són algunes 

de les professions que duen a ter-

me els protagonistes de l’exposi-

Iｷﾙく  A デヴ;┗Yゲ SW ヱヵ aﾗデﾗｪヴ;gWゲが 
V15IONS acosta a l’espectador 

Wﾉ Sｷ; ; Sｷ; SWﾉ IﾗﾉびﾉWIピ┌ SW ヮWヴ-
sones amb diversitat funcional, 

mostrant les seves capacitats i la 

seva normalització en l’entorn la-

FOTO: O.Ll. / Imatge de ‘V15IONS, Històries de Superació Personal’ 

L’atleta paralímpic Juanjo 
Méndez, a l’Espai Orfeó
Dins el cicle ‘V15IONS, Històries de superació personal’

boral.

D┌ヴ;ﾐデ ﾉげ;IデW Sげｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙが 
Juanjo Méndez, bicampió mun-

dial de ciclisme i guanyador de 

tres medalles paralímpiques, 

Iﾗﾏヮ;ヴピヴ< ;ﾏH Wﾉ ヮ┎HﾉｷI ;ゲゲｷゲ-

tent la seva pròpia història de 

ゲ┌ヮWヴ;Iｷﾙ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉく DWゲヮヴYゲ Sげ┌ﾐ 

accident de moto l’any 1992, en el 

qual va perdre el braç i la cama es-

ケ┌Wヴヴ;が ┗; SWIｷSｷヴ デﾗヴﾐ;ヴ ; ヮヴ;Iピ-

car ciclisme, als 52 anys. Això li ha 

Sﾗﾐ;デ ﾉげﾗヮﾗヴデ┌ﾐｷデ;デ SW ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ 
en els Jocs Paralímpics i guanyant 

tres medalles, a Pequín 2008 i a 

Atenes 2004. 


