 Nota de premsa 

L’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat avui els
premis del II Concurs Escolar ‘Parada Literària’
L’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat avui els premis de la segona edició del
Concurs Escolar “Parada Literària”, en un acte celebrat a la Biblioteca Pública
de Lleida en què han participat un centenar de nens i nenes de Primària.
Els guanyadors dels treballs de les categories d’expressió escrita han llegit les
seves pròpies obres i els treballs participants en la categoria d’expressió
plàstica, prop de 300, estaran exposats a l’àrea infantil de la Biblioteca Pública
fins el 28 d’octubre.
Els guanyadors de les diferents categories que han estat els següents:
• Expressió artística. “Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”.
-

Grup-1 (Cicle Mitjà) 3r i 4rt. Dibuix sobre el món del transport de
persones. Núria Martin de l’Escola Països Catalans.

-

Accèssit -Grup 1- Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat sostenible.
Paula Tomàs del Col·legi Claver de Lleida.

-

Grup-2 (Cicle Superior) 5è i 6è. Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat
sostenible. Mariona Fígols de l’Escola Pia de Tàrrega.

• Expressió literària. Prosa. “Cròniques de bord: el transport públic en 40
línies”.
-

Grup-3 (1r Cicle d'ESO). Mateo Guiu de l’IES L’Olivera de la Granadella.

-

Grup-4 (2n Cicle d'ESO). Xavier Vicente de l’IES
Granadella .
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l’Olivera de la

• Expressió escrita. “Quin model de mobilitat reflecteix la publicitat?”
-

Grup-5 (Batxillerat i Cicles Formatius). Roger Mateu de l’IES Maria
Rúbies de Lleida

• Expressió escrita. “Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible”
-

Grup-6 (alumnes de la formació de persones adultes). Declarat desert.

• Prosa. “Carta a un conductor d’autobús”.
-

Grup-7 Prosa (mares i pares d’educació infantil i primària). Carolina
Somalo Escola La Mitjana de Lleida.

-

Grup-8 (mares i pares d’educació secundària). Declarat desert.

• Prosa. “Article d’opinió sobre la mobilitat sostenible”.
-

Grup-9 (mestres i professors). Declarat desert.

Els premis lliurats han estat 3 lots de llibres, 4 packs familiars per viatjar en El
Tren dels Llacs que inclouen 2 entrades adult + 2 entades nen i un abonament
mensual amb viatges il·limitats per a tots els premiats.
Els treballs de la categoria d’expressió artística estaran exposats a l’espai
infantil de la Biblioteca Pública de Lleida fins el proper 28 d’octubre.
A l’acte de lliurament dels premis hi han assistit també els alumnes participants
en el concurs, pares i professors dels centres, així com els representants dels
mitjans de comunicació i els patrocinadors que han donat suport a aquesta
segona edició del concurs.
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Difusió pedagògica i amena dels valors de la mobilitat sostenible
En l’obertura de l’acte, la directora dels Serveis territorials de Territori i
Sostenibilitat, Ma. Dolors Tella, ha subratllat que l’objectiu d’aquest concurs és
ha agraït a les escoles i instituts la seva participació en aquesta segona edició i
ha destacat l’increment de participació tant en nombre d’escoles com en
treballs que hi han participat i ha fet una crida a la tercera edició del certamen,
que en breu es començarà a organitzar. Per la seva banda, el director dels
serveis territorials de Cultura, Josep Borrell, ha subratllat que l’objectiu d’aquest
concurs és el de sensibilitzar a les escoles i instituts per tal que es difonguin i
treballin de manera pedagògica i amena els hàbits, valors i avantatges de la
mobilitat sostenible.
‘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 que, sota el lema ‘“Aire net. Fes el Pas!”, proposa una cerca de
noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini del cotxe particular, cap a un
transport més sostenible.

Lleida, 27 de setembre de 2013
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