Guia Balaguer
RAMON LULL, 8
25600 Balaguer (Lleida)
622229236 info@guiabalaguer.cat

CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
Acord entre l’Ajuntament de Balaguer i l’Acadèmia
de Cinema Català

L’Acadèmia de Cinema Català és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té entre les seves finalitats principals
promocionar el cinema català i que, amb aquest objectiu, ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Balaguer per tal de
realitzar activitats específiques de divulgació del cinema català a la capital de la Noguera.

En aquesta línia, l’Acadèmia del Cinema Català i l’Ajuntament de Balaguer han signat un acord de col·laboració pel qual la
ciutat de Balaguer passa a formar part del projecte del CICLE GAUDÍ DE CINEMA, pel qual Balaguer es beneficiarà del
visionat de produccions catalanes recents, assumint l’Acadèmia de Cinema Català la programació i el cost dels drets
d’exhibició pública, procurant realitzar accions especials a les projeccions, sempre que sigui possible, amb la presència del
director, actors o responsables del film.

El CICLE GAUDÍ DE CINEMA presenta quatre pel·lícules dins del període setembre/desembre de 2018, amb la projecció
d’una pel·lícula al mes, que sempre serà el darrer divendres de cada mes, a les 21.30 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer i amb un preu de 4,5 € l’entrada general.

Les dates i la programació d’aquest primer cicle són les següents:

Setembre: dia 28 : JEAN FRANÇOIS I EL SENTIT DE LA VIDA de Sergi Portabella.
Octubre: dia 26: FORMENTERA LADY de Pau Durà
Novembre: dia 30: PETITET de Carles Bosch
Desembre: dia 28: LES DISTÀNCIES d’Elena Trapé

Per la primera projecció del proper dia 28 de setembre, ja han confirmat la seva presència a Balaguer, el director del film, en
Sergi Portabella i dos actors, en Max Megías i Claudia Vega, que assistiran a la Sala d’Actes de l’Ajuntament a la projecció i
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que oferiran al públic assistent, la possibilitat de realitzar un debat posterior a la projecció de la pel·lícula.

Més informació:
www.balaguer.cat
www.ciclegaudí.cat
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