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ENSENYAMENT GUARDONS
COM360

Premis d’investigació d’arquitectura per a estudiants del Pirineu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’alumne de 
l’institut Joan Brudieu de la 
Seu d’Urgell Joan A. Garre-
ta va guanyar dijous el primer 
premi del certamen d’investi-

gació que convoca cada any la 
delegació del Pirineu del Col-
legi d’Arquitectes de Catalu-
nya a Lleida per a estudiants 
del Pirineu. Judith Batllori va 

ser guardonada amb el primer 
premi del concurs de fotografia 
d’arquitectura i urbanisme per 
a estudiants de Batxillerat de 
l’institut Joan Brudieu.

La Mostra de Lleida premia 
la plataforma Filmin i 
l’il·lustrador Horacio Altuna

CINE CERTAMEN

❘ LLEIDA ❘ La Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya, 
que celebra la 25a edició a Llei-
da del 6 al 13 de juny, va donar 
a conèixer ahir dos nous premis 
que s’entregaran durant la gala 
inaugural a la Llotja: el guardó 
Ángel Fernández Santos per 
a la plataforma de cine online 
Filmin, i el de Talent Llatí, a l’il-
lustrador i historietista argentí 
Horacio Altuna. 

La Mostra distingeix Filmin, 
una plataforma de vídeo sota 
demanda centrada en el cine 
independent i d’autor, amb el 
premi Fernández Santos que re-
coneix la seua tasca d’atansar el 
setè art al públic. Filmin, que 
ja inclou més de 10.000 títols 
per als usuaris, va ser la pri-
mera empresa a oferir serveis 
de subscripció, a desenvolupar 

una aplicació per a iPad i iPho-
ne, a oferir streaming en alta 
definició o a crear festivals de 
cine online. Altuna (Córdoba, 
Argentina, 1941), col·laborador 
de la Mostra des de fa dos dè-
cades (va ser jurat de la secció 

oficial el 2014), rebrà el Talent 
Llatí com un dels grans genis del 
còmic, reconegut internacional-
ment per la seua obra, d’entre 
la qual val a destacar El Loco 
Chávez.

GALA DEL 6 DE JUNY

El dibuixant Horacio  
Altuna i Filmin seran 
distingits a la gala inaugural 
del 6 de juny a la Llotja

ART FESTIVAL

La inauguració de l’exposició central ‘La Gran Màquina VI’ va tenir lloc ahir a la tarda. A la inauguració van assistir 14 dels 20 artistes participants.
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SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Un llibre amb seixanta 
imatges de l’interior d’una ca-
serna de la Guàrdia Civil que 
reflexiona sobre la invisibilitat 
com a eina de control i una ins-
tal·lació audiovisual de tretze 
canals centrada en una xarxa 
de microordinadors en què el 
so i les imatges tenen la matei-
xa importància i que es basa en 
fragments d’antics anuncis de 
televisió per reflexionar sobre 

la societat de consum i la sen-
sació de felicitat són dos de les 
vint propostes artístiques que 
formen part de La Gran Mà-
quina VI, l’exposició central del 
festival de creació contempo-
rània Embarrat de Tàrrega. La 
sisena edició del certamen, l’eix 
central del qual reflexiona sobre 
el concepte de progrés, va obrir 
ahir al públic convertint l’anti-
ga fàbrica Trepat en el focus de 
l’art més avantguardista i trans-

gressor. Durant la inauguració, 
la comissària convidada, Cèlia 
del Diego, va destacar que “els 
artistes qüestionen els benefi-
cis del progrés, posant el fre i 
analitzant-ne les conseqüènci-
es reals”. Per la seua part, l’al-
caldessa, Rosa Maria Perelló, 
va assegurar que “l’Embarrat 
està totalment consolidat i és 
una oportunitat per a artistes 
emergents”. Perelló també va 
posar en relleu que el Museu 

Trepat pugui acollir un festival 
d’aquestes característiques, 
ja que “volem que als museus 
passin coses”. Entre les nove-
tats d’aquesta sisena edició, que 
culminarà avui, destaca un nou 
cicle audiovisual, l’estrena del 
qual es va veure afectada per la 
pluja, i la creació de la figura del 
guia resident, que acompanya i 
explica al públic interessat en 
les obres artístiques quan no hi 
ha visites guiades.

L’Embarrat de Tàrrega qüestiona i  
fa crítica del benefici del progrés
El festival de creació contemporània exposa vint obres seleccionades d’entre dos-centes

El Petit de Cal Eril 

tancarà el festival 

amb el nou disc

n L’Embarrat acabarà 
avui dissabte amb un con-
cert d’El Petit de Cal Eril, 
el primer concert de la gi-
ra de presentació del seu 
nou disc, Energia Fosca.  
Durant tot el dia hi haurà 
activitats familiars, cites 
amb els artistes, visites 
guiades, vermut electrò-
nic i una conferència amb 
Félix Pérez-Hita, entre 
altres propostes. El festi-
val ha recuperat el Premi 
Embarrat-Museu Trepat 
i manté el Premi Embar-
rat-IEI, els guanyadors del 
qual es donaran a conèi-
xer avui.


