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La Fira de Teatre de Titelles de 

Lleida va rebre ahir el guardó 

corresponent al Premi Interna-

cional Ciutat de Lleida de l’edi-

ció del 2017. El jurat del premi 

va decidir concedir el premi a 

;ケ┌Wゲデ; Wﾐピデ;デ ヮWヴ デヴ;Iデ;ヴどゲW 
d’un projecte consolidat, amb 

llarga trajectòria i amb una inci-

dència i projecció internacional 

per la ciutat, en tant que rep l’ac-

デ┌;Iｷﾙ SW Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷWゲ SW ピデWﾉﾉWゲ 
i teatre familiar d’arreu del món. 

Amb aquest premi, l’Ajuntament 

de Lleida vol premiar a una per-

ゲﾗﾐ;が Wﾐピデ;デが WﾏヮヴWゲ;が ｷﾐゲピデ┌-

ció o grup de treball que hagi 

contribuït, a través de la seva 

;Iピ┗ｷデ;デ ;I;SXﾏｷI;が IｷWﾐプgI;が 
econòmica, social, cultural a la 

projecció internacional de Lleida 

ｷ ﾉ; ゲW┗; <ヴW; Sげｷﾐ｡┌XﾐIｷ;く

La Paeria entrega el premi 
Ciutat de Lleida a la Fira de 
Teatre de Titelles de Lleida

FOTO: Lídia Sabaté / L’equip de la Fira de Titelles amb el guardó

El Cafè del Teatre va acollir ahir 

una nova sessió de Poetry Slam, 

┌ﾐ; ヮﾉ;デ;aﾗヴﾏ; SW IヴW;Iｷﾙ ;ヴプゲピ-

ca que posa al centre la paraula 

i en la qual el públic decideix les 

millors combinacions de substan-

ピ┌ゲが ┗WヴHゲ ｷ WﾏﾗIｷﾗﾐゲく Aケ┌WゲデWゲ 
sessions, que pretenen fer diver-

ピS; ﾉ; ヮﾗWゲｷ;が Wゲ SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮWﾐ 
els primers dijous de cada mes.

El Cafè del 

Teatre acull un 

recital de poesia 

contemporània

FOTO: Núria García / L’acte es va celebrar ahir al Cafè del Teatre

Exposició de pintura a l’Ekke
L’Ekke acull aquest mes de febrer una exposició del pintor lleidatà 
Joan Carles Ferrer, soci i usuari del Club Social La Brúixola en 
què mostra una expressió de diferents moviments de les igures i 
coses que no es poden veure al quadre. /FOTO:  Comunicant BP
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La Sala de Juntes de la Facultat de 

Dret, Economia i Turisme va acollir 

;ｴｷヴ ﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙ SW ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲが 
tant acadèmiques com culturals, 

de celebració del 50è aniversari de 

la recuperació del estudis de Dret 

a Lleida, que es realitzaran durant 

tot aquest 2018, a més d’una pàgi-

na web referent a la celebració.

L; F;I┌ﾉデ;デ ｴ; Iﾗﾐゲピデ┌ｼデ ┌ﾐ; 
comissió de col·laboradors on es-

tan representades totes les pro-

fessions de l’àmbit i que ajudarà 

a l’organització de tots els actes 

que se celebraran.

EﾐデヴW ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ ヮヴW┗ｷゲデWゲ 
destaca sobretot el Cicle de Ci-

nema Jurídic, que començarà 

aquest proper dijous 8 de febrer 

amb la projecció, a la mateixa Sa-

la de Juntes, de la pel·lícula Páni-

co en Wall Street, i que comptarà 

amb deu projeccions amb altres 

clàssics del cinema jurídic com 

FOTO: Tony Alcántara / Moment de la presentació de l’aniversari

Els estudis de Dret a 
Lleida fan 50 anys
El proper dijous comença el cicle de cinema jurídic

El lobo de Wall Street, El hombre 

que mató a Liberty Valance, Pena 

de muerte o 12 hombres sin pie-

dad.

La degana de la Facultat, Ma-

ria José Puyalto comenta que 

さ;ケ┌Wゲデ; Wヴ; ┌ﾐ; SW ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ 
que ens feia més il·lusió, ja que 

Yゲ ｷﾐデWヴWゲゲ;ﾐデ ┌ピﾉｷデ┣;ヴ Wﾉ IｷﾐWﾏ; 
com a recurs pedagògic”. Totes les 

ヮヴﾗﾃWIIｷﾗﾐゲ ピﾐSヴ;ﾐ ┌ﾐ; ヮヴWゲWﾐデ;-

ció a càrrec d’un expert i un debat 

posterior. A més, la facultat farà 

una exposició d’orles o una tro-

bada d’exalumnes entre moltes 

;ﾉデヴWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲく


