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UNA CINEASTA I PRODUCTORA AMERICA-
NA S’ENTREVISTA AMB LA VICEPRESIDEN-
TA DE L’IEI, ROSA PUJOL, PER EXPLORAR 
LA POSSIBILITAT D’ELABORAR UN VÍDEO 
SOBRE LA RUTA PERSEGUITS I SALVATS

La vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol, s’ha en-
trevistat aquest matí amb la cineasta novaior-
quesa Patricia Giniger Snyder, que ha rebut di-

ferents reconeixements professionals arreu del món i 
va ser nominada als Premis Emmy l’any 1985, amb 

la finalitat d’explorar la possibilitat d’elaborar un docu-
mental sobre la Ruta Perseguits i Salvats que impulsa 
la Diputació de Lleida per recuperar i posar en valor 
els diversos itineraris d’evasió que van utilitzar milers 
de jueus d’arreu d’Europa durant la Segona Guerra 
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Mundial per fugir de la barbàrie nazi. A la reunió tam-
bé hi han assistit el cap de promoció del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, i una 
col·laboradora de la productora Rembrandt Films.
La productora i directora Patricia Giniger Snyder ha 
volgut conèixer de primera mà alguns dels itinera-
ris que formen part de la Ruta Perseguits i Salvats. 
Amb aquesta finalitat aquesta tarda visitarà l’antiga 
Presó-Museu de Sort i s’allotjarà a l’hotel Pessets, 
que al seu dia va acollir desenes de jueus. Demà 
dimarts farà un tram de la ruta del Pirineu per la co-
marca del Pallars Sobirà, acompanyada d’un guia 
local. L’itinerari per la comarca del Pallars Sobirà és 
considerat com la ruta principal d’evasió dels refu-

giats jueus que fugien des del departament francès 
de l’Arieja i arribaven al Pallars per la muntanya de 
Lladorre, a través del port de Guiló.
La productora i directora americana Patricia Giniger 
Snyder coneix molt bé la història dels jueus a terres 
catalanes. Ella és l’autora d’un documental de mitja 
hora de durada titulat “Gimna, la mare d’Israel”, on 
explica com la ciutat de Girona va acollir una im-
portant comunitat jueva i una escola de misticisme. 
Aquest vídeo s’ha projectat a diferents ciutats euro-
pees i també als EUA. D’altra banda, és autora de 
nombrosos documentals i està especialitzada amb 
l’arribada d’Internet en documentals de format breu 
per a les organitzacions sense ànim de lucre.


