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 Convocatòria de mitjans  
 

 
Demà, a les 10.00 hores, al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida lliura els premis de la 
2a edició del Concurs Escolar ‘Parada Literària’ 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida lliurarà demà, dia 27, els premis de la segona edició del 
Concurs escolar “Parada Literària”, en un acte que tindrà lloc a les 10.00 hores, al 
claustre de la Biblioteca Pública de Lleida. 
 
Hi participarà la directora dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, 
Ma. Dolors Tella i el director adjunt dels serveis territorials d'Ensenyament, Xavier Eroles.
 
L’acte serà conduït per Maria Àngels Escolà i en el transcurs de l’acte es proclamaran 
els guanyadors en les diferents categories. L’acte comptarà amb l’assistència dels 
alumnes participants en el concurs, pares i professors dels centres. En aquest sentit 
un centenar d’alumnes de primària procedents de l’escola Pia de Tàrrega, i les escoles 
Països Catalans i Claver de Lleida assistiran com a públic. 
 
‘Parada Literària’ forma part d’un projecte pedagògic, integral i transversal que té com 
a objectiu fomentar l’ús del transport públic, la mobilitat en bicicleta i a peu, en 
definitiva la mobilitat sostenible i segura entre tota la comunitat educativa –alumnes, 
pares i mares i professors– per desplaçar-se habitualment per la ciutat i, especialment, 
fins a l’escola i l’institut. També és una de les activitats que formen part de les activitats 
programades en el marc de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2013. 
 
Els premis que s’enduran els guanyadors seran tres lots de llibres cedits pel gremis de 
llibreters, quatre packs de viatges per a 4 persones en el Tren dels Llacs i  
abonaments mensuals amb viatges il•limitats per a tots els guanyadors. 
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Acte: Lliurament de premis del II Concurs Escolar ‘Parada Literària’ 

Dia: Divendres, 27 
Hora: 10.00 h  
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10) 

 
Lleida, 26 de setembre de 2013 
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