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\Aicarrós' competeix 
demó pel títol de millar 
pel·lícula d'Europa 
La consellera Garriga assistira a la 
cerimonia de lliurament a Reykjavík 
La pel-lícula de la cineasta 
catalana Carla Simón és 
una de les cinc nominades 
a millor pel·lícula en la 
35a edició deis Premis de 
Cinema Europeus. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Així, !'Academia del Cinema Euro
peu, formada per més de 4.400 
membres, ha escollit la producció 
catalana, que compta amb suport 
de I'ICEC, per optar al millor títool 
europeu nde l'any. La cerimonia 
de lliurament del guardó se ce
lebrara dema dissabte a la ciutat 
de Reykjavík, Islandia, i comptara 
amb la presencia de la consellera 
de Cultura, Natalia Garriga. Alca
rras, amb una trajectoria de re
coneixements que va comen~ar 
amb I'Ós d'Or a la Berlina/e, 
"exemplifica la qualitat i diversitat 
del cinema catala, i contribueix a 
explicar Catalunya al món", desta
quen des de departament. 

Alcarras també és la repre
sentant espanyola als Oscars de 
!'Academia de Cinema nord-ame-
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ricana en la categoría de millar 
pel-lícula internacional, i opta a 
onze estatuetes Gaya de !'Acade
mia de Cinema espanyol. A més 
deis premis de la crítica, la pel-lí
cula s'ha convertit en un exit de 
taquilla i ja porta recaptats més 
de 2 milions d'euros. Alcarras, 
una producció de Vilaut Films, 
Avalen, Elastica Films i Kino Pro-

duzioni, és el segon llargmetratge 
de la directora Gatalana després 
de l'exit d' Estiu 1993. 

Els Premis de Cinema Euro
peus es consideren els Oscars eu
ropeus i els últims anys han estat 
nominades diverses produccions 
catalanes com El ventre del mar, 
d:Agustí Villaronga; Josep, d'Aurel; 
i Suc de Síndria, d'lrene Moray. 

Últim capítol, avui al Canal 33, del 
'Salut i muntanyes' d'Eva Clausó 

El Canal 33 emetra aquesta nit 
(22.15 hores) el darrer capítol de 
la temporada del programa Sa/ut 
i muntanyes, dirigit i presentat 
per Eva Clausó. La periodista llei
datana viatjara en aquesta ocasió 
a la població de Prullans, a la Cer
danya Durant el capítol, !'espec
tador podra coneixer la historia 
del campanar de Prullans i els se
crets de la Torre deis Barons, on 
viuen la Quima i el Salvador. Es 
t racta d'un castell del s. XIII que 
després es va convertir en casa 
pairal. També visitara el Xavi Llon
gueras, un reconegut guia d'alta 
muntanya a qui no se li resisteix 
cap cim. Junts caminaran i esca
laran una mica. 1 no hi faltara el 
tastet d'algun producte gastrono
mic, com les famoses rosquilles 
del forn de !'Enrie. 
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El saló Manga Barcelona 
comen-ra amb una previsió 
de més de 150.000 visitants 
El Manga Barcelona va abrir ah ir 
les portes de la 28a edició que 
se celebra per primera vegada 
a la Fira Gran Via de !'Hospita
let de Llobregat. El saló, que se 
celebra fins diumenge, ocupa 
els palaus 4, 6 i 7 amb 82.000 
metres quadrats amb un 6% 
més d'expositors. L'organització 
preveu superar els 152.000 vi
sitants. "Sempre s'ha necessitat 
més espai perque la recepció 
deis lectors és molt bona i venen 
en massa", va remarcar David 
Hernando, director editorial de 
Planeta Cómic. 

Entre els convidats destacats 
d'aquesta edició hi ha !'autor de 
Four knights of the apocalypse 
i The seven deadly sins, Nakaba 
Suzuki; Shun Umezawa, autor 

En cada capítol de Salut i mun
tanyes, !'espectador s'ha pogut 
acostar a una població de Cata
lunya i al seu entorn d'una ma
nera original i diferent, fent-ho a 
través d'elements característics 
de cada poble, com ara la gas
tronomía, les histories, l'esport o 
els seus habitants més originals i 
carismatics. El programa ha do
nat una visió general pero també 
concreta de les diverses particu
laritats de cada zona. Els sis po
bies de muntanya que han estat 
protagonistes del programa han 
estat Peramola (a I'Ait Urgell), Vi
lamur, Llessuí, Caregue, Sa las de 
Pallars {al Pallars Sobira) i Pru
llans (a la Cerdanya). 

Eva Clausó Estival, nascuda 
a la Seu d'Urgell i !licenciada en 
Ciencies de la Comunicació per 
la UAB, ha estat corresponsal de 
TV3 al Pirineu i a Andorra durant 
setze anys. A TV3 ja va dirigir i 
presentar el programa Tatuats 
pels Pirineus (2017). 

La 28a edició 
inclou debats, 

concerts i 
conferencies 

del premiat El incidente Darwin 
i el catala Caries Dalmau, con
cept artist del videojoc Cult of 
the Lamb. A nivel! musical, un 
deis anuncis més celebrats és 
el de la cantant ja~onesa Yoko 
Takahashi, Mahousyoujo Ni Na
ritai, La Kame Band, Víctorma
me o Tenkaichi Musical. També 
hi haura presentacions editorials 
debats, conferencies i xerrades. 

Artesa de Segre 
cetebra aquest 
diumenge el seu 
primer ~plec 

P la ~ a' 

El Pavelló Poliesportiu d'Artesa 
de Segre acollira aquest diu
menge, a partir de les 16.30 he
res, la primera edició de I'Aplec 
de la Sardana que organitza el 
municipi de la Noguera, que 
comptara amb la participació 
de les cobles La Principal del 
Llobregat i Marinada de Badalo
na. Es tracta d'una iniciativa que 
sorgeix de I'Associació Amics de 
la Sardana d'Artesa de Segre 
després de dos anys sense ac
tivitat sardanista a la població 
a causa de la pandemia. El re
pertori musical incloura disset 
can¡;ons i les cobles s'aniran al
ternant fins a una última en que 
actuaran conjuntament. 
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