SETMANA D’EUROPA
LLEIDA, PATRIMONI CULTURAL D’EUROPA
VISITES GUIADES / CINEMA
Del 5 al 17 de maig 2018

EUROCINEMA I JO
Dimecres, 16 de maig, 20 h
“Lady Macbeth”

Premis i Nominacions EFA 2017
- European Discovery Award
(Premi a la Millor Òpera Prima Europea)
- Nominació a la Millor Actriu (Florence Pugh)
Any: 2016
Durada: 89 min.
Audio: versió doblada al castellà
Nacionalitat: Regne Unit
Direcció: William Oldroyd
Actriu premiada: Florence Pugh
Sinopsi: L’Anglaterra rural de 1865. Katherine (Florence
Pugh) viu angoixada per culpa del seu matrimoni amb un
home amargat a qui no vol i que li dobla l’edat, i de la seva
freda i despietada família. Quan s’embarca en un apassionat
idil·li amb un jove treballador de la finca del seu marit.
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LLEIDA, MIRA EL CINEMA EUROPEU!
Dijous, 17 de maig, 20 h
“Petit Paysan”
Nominació EFA 2017
- Nominació a l’European Discovery Award
(Millor Òpera Prima)
Any: 2017
Durada: 90 min.
Audio: VOSE - Francès
Nacionalitat: França
Direcció: Hubert Charuel
Sinopsi: Pierre, té trenta anys i és productor de llet.
La seva vida gira al voltant de la seva granja, la seva
germana que és veterinària i als seus pares, antics
propietaris de l’explotació. Quan els primers casos d’una
epidèmia es declaren a França, Pierre descobreix que
un dels seus animals està infectat.

Col·labora:

Organitza:

M é s i n fo r m a c i ó :
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SETMANA D’EUROPA
LLEIDA, PATRIMONI CULTURAL D’EUROPA
VISITES GUIADES / CINEMA
Del 5 al 17 de maig 2018

Europa som milions de ciutadans i ciutadanes, hereus i creadors d’un patrimoni cultural
immens, divers, longeu... Una riquesa que és una i és moltes, quan esdevé comuna.
Coincidint amb la celebració del 9 de maig, Dia d’Europa, i l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, l’Ajuntament de Lleida organitza la Setmana d’Europa que, sota el lema “Lleida, patrimoni
cultural d’Europa”, reivindica l’aportació indispensable dels homes i dones que van viure, viuen
i viuran a la nostra ciutat, en la construcció de la identitat cultural de la ciutadania europea.

EUROCINEMA I JO

LLEIDA, MIRA EL CINEMA EUROPEU!

VISITES GUIADES

PATRIMONI LLEIDATÀ, PATRIMONI EUROPEU
Les visites són de caràcter gratuït, amb inici a l’Oficina de Turisme de Lleida, C/ Major 31
Imprescindible inscripció prèvia (places limitades): 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat

DIA D’EUROPA

9 DE MAIG
ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL
Dimecres, 9 de maig
10 -12.15 h. Turó de la Seu Vella de Lleida
Celebració del Dia d’Europa, amb la participació d’estudiants de centres educatius
de Lleida, al voltant de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Lliurament de premis del
concurs de curts “ConCurt” sobre patrimoni cultural.
A l’exterior de la Seu Vella, s’hissarà la bandera d’Europa i s’interpretarà l’Himne d’Europa. La melodia procedeix de la Novena Simfonia composta en 1823 per Beethoven,
que va decidir musicar “l’Oda a l’Alegria” escrita per Schiller en 1785. Un himne a la
fraternitat entre els éssers humans, expressió màxima dels ideals europeus de llibertat,
pau i solidaritat.
Us convidem a participar en l’acte i compartir la celebració amb tots els ciutadans i
ciutadanes d’Europa.

Dissabte, 5 de maig, 11.30 h
“Llegendes de Lleida”
Des de la mitologia eslava fins a la càlida Mediterrània, Europa és terra de llegendes: dracs màgics, històries de pelegrinatges medievals del Camí de Sant Jaume –declarat, el
1987, pel Consell d’Europa, com el primer “Itinerari Cultural
Europeu”– o gestes de cabdills i imperis al pas de les vies romanes Una mateixa tradició i diferents relats arreu d’Europa.
La llegenda de Sant Jaume, la Mare de Déu del Blau, Indíbil i
Mandoni, Lo Marraco i els Gegants de Lleida.

Dimarts, 8 de maig, 18.30 h
“La Lleida Secreta”
La cultura europea és tan antiga com la mateixa aparició de
l’home al continent. Un llegat de més de 40.000 anys que,
amb més o menys sort, perviu a Europa i és tan divers com
els pobles que l’han habitat. El nostre patrimoni arqueològic
és, sens dubte, la millor manera de conèixer aquesta evolució social, econòmica i cultural que ha donat lloc a l’Europa

que som avui. Vestigis romans i medievals de la ciutat antiga,
muralles, esglésies, presons medievals…
El Palau de la Paeria, la Muralla medieval d’Anselm Clavé i
Les Adoberies.

Dijous, 10 de maig, 18.30 h
“La Lleida Modernista”
A la fi del segle XIX, destella a Anglaterra un nou moviment
artístic que, durant el primer quart del segle XX, redibuixaria
Europa. Una nova manera de crear que s’estendria ràpidament per tot el continent, sota diferents noms i amb escoles
pròpies: Modernisme (Espanya), Modern Style (Anglaterra),
Art Nouveau (Bèlgica i França), Liberty (Itàlia), Jugenstyle
(Alemanya) o Sezessionstyle (Àustria).
El Modernisme Català, que ha donat lloc a algunes de les
figures més universals, té a Lleida la seva màxima expressió
en les cases de Magí Llorens, Xam-mar, de la Lira (o Morera),
Baró (o la Vínícola) o Balasch; i en edificis tan emblemàtics
com l’Antic Cinema Vinyes o el Mercat del Pla.

La Unió Europea, en el seu programa “Europa Creativa” vetlla per la protecció, producció i accessibilitat
del patrimoni cultural comú d’Europa. En el cas del cinema, la UE ha emès una “Recomanació sobre el
patrimoni cinematogràfic europeu”, en què convida els països membre a recopilar, catalogar, conservar i
restaurar pel·lícules perquè les generacions futures puguin, també, gaudir d’aquestes obres.
La 30a edició dels Premis de Cinema Europeu (European Film Awards - EFA), és una bona mostra de
l’aposta de la UE per una indústria que s’ha convertit en una eina indispensable de coneixement mutu,
promoció de la col·laboració entre països i reflex de les realitats i inquietuds d’Europa.
Europe Direct Lleida us ofereix una selecció de les pel·lícules guardonades en l’edició 2017 dels EFA.
Les projeccions són gratuïtes, amb un màxim de quatre entrades per persona.
Cal fer reserva prèvia per whatsapp 630 74 39 81 i retirar les entrades a: ScreenBoxFunatic (C/ Pi i Margall 26).

Dilluns, 14 de maig, 20 h
“Loving Vincent”
Premi EFA 2017 al Millor Llargmetratge d’Animació
Any: 2017
Durada: 95 min.
Audio: versió doblada al castellà
Nacionalitat: Polònia - Regne Unit
Direcció: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Coproducció: Polònia - Regne Unit
Sinopsi: Homenatge a Van Gogh en el qual cada fotograma
és un quadre pintat sobre oli, tal com el mateix Vincent ho
hagués pintat.

Dimarts, 15 de maig, 20 h
“120 Pulsaciones por minuto”
Premis i nominacions EFA 2017
- Premi al Millor Muntatge
- Nominació a la Millor Pel·lícula Europea
- Nominació al Millor Actor (Nahuel Pérez Biscayart)
Any: 2017
Durada: 143 min.
Audio: versió doblada al castellà
Nacionalitat: França
Direcció: Robin Campillo
Sinopsi: París, principis dels anys 90. Un grup de joves
activistes intenta generar consciència sobre la SIDA.

