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L’Ajuntament de Mollet col·labora un any més en el
Premi Solé Tura de Cinema sobre malalties del cervell
El film Semiotización múltiple, sobre l’esclerosi múltiple, ha estat el
guanyador de la 7a edició el Premi Solé Tura de Cinema sobre malalties
del cervell. El certamen s’adreça a realitzadors audiovisuals de
curtmetratges que tenen per objectiu visibilitzar i normalitzar les malalties
neurològiques.
Dijous passat, la Filmoteca de Catalunya va acollir l’acte de lliurament de
guardons del VII Premi Solé Tura, convocat per La Fundació Uszheimer, la
Fundació Pasqual Maragall i la productora Minimal Films i que compta amb el
suport de l’Ajuntament de Mollet. Aquest acte s’organitza a l’entorn del Dia
Mundial de l’Alzheimer, el 21 de setembre.
La finalitat d’aquest certamen és promoure la sensibilització i conscienciació
social sobre les malalties del cervell i especialment les malalties
neurodegeneratives. Enguany s’hi han presentat un total de 164 treballs, dels
quals s’han escollit 32 finalistes.

Els films guanyadors de la 7a edició han estat:
1r premi: Semiotización múltiple, de José Morillo
2n premi: Alina, de Juan Manuel González
3r premi: 10-05-2012, d’Álvaro Andrade
Premi del públic: 20 años, documental del centre d’Alzheimer de Soria
El premi ret homenatge al polític molletà Jordi Solé Tura, que va morir l’any
2009, després de patir Alzheimer. La seva experiència amb la malaltia, va ser
recollida al documental Bucarest, la memòria perduda, dirigit pel seu fill, el
periodista Albert Solé.
L’Ajuntament de Mollet, compromès des de fa anys en la difusió de la figura i la
tasca política i intel·lectual del polític molletà a través del Centre Jordi Solé
Tura per la Democràcia, dóna suport a aquest certamen des dels seus inicis. El
regidor del Centre d’Estudis, Josep Ramon Bertolín, que va assistir al lliurament
de premis, mostrava el seu “convenciment absolut que l’Ajuntament ha de
col·laborar en aquest premi també per la seva implicació social” i destacava la
importància de la memòria per preservar la nostra identitat personal i
col·lectiva.

Un any més, el Centre Ocupacional El Bosc, de l’Institut Municipal de Serveis
als Discapacitats, ha estat l’encarregat de servir el càtering de l’esdeveniment.
De cara a la propera edició, els organitzadors van explicar que col·laboraran a
nivell europeu amb el Brain Film Fest, amb l’organització de col·loquis i
activitats a la ciutat de Barcelona.
Adjuntem fotografia de l’acte.
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