 Convocatòria de mitjans 

Demà, a les 10.00 hores, a l’Aula Magna de l’IEI

300 alumnes participaran ens els actes de
celebració de la 4a edició dels premis ‘Parada
Literària’
L’ATM de l’Àrea de Lleida lliurarà demà, en el marc de la Diada de Sant Jordi,
els premis de la quarta edició del Concurs escolar “Parada Literària”, en un acte
que tindrà lloc a les 10.00 hores, a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Hi participaran els directors dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, i
d’Ensenyament, Ma. Dolors Tella i Miquel Àngel Cullerés; la vicepresidenta de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Rosa Pujol i representants de les diferents entitats
col·laboradores.
L’acte serà conduït per Meritxell Morera i en el transcurs de l’acte es
proclamaran els guanyadors en les diferents categories. L’acte comptarà amb
l’assistència d’alumnes de primària, secundària i batxillerat, pares i mares i
professors dels centres participants, procedents de diferents municipis de la
plana de Lleida.
‘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.
Els premis que s’enduran els guanyadors seran vuit paquets de viatges per a 4
persones en el Tren dels Llacs i abonaments mensuals de transport públic amb
viatges il·limitats per a tots els guanyadors.
Un racó literari a bord d’un autobús d’època
Per acompanyar el certamen i amb l’objectiu de participar un any més de la
Diada de Sant Jordi a l’Eix Comercial de la ciutat, l’ATM de Lleida i el
departament d’Ensenyament organitzaran durant tot el matí del dijous uns
tallers de lectura en què escriptors lleidatans llegiran fragments d’obres seves a
diversos grups d’alumnes de primària, secundària i batxillerat. Aquestes
lectures es faran a bord d’un autobús històric de l’any 1966 que estarà ubicat al
C/ Vila Foix entre les 9.30 i les 13.30 hores.
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Els escriptors participants en els tallers de lectura són Josep Borrell, Pere
Pena, Francesc Culleré, Felip Gallart, Roser Curiel i Marcel Bonet.

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Acte: Actes Sant Jordi – IV ed. Parada Literària
Dia: Dijous, 23
Hora: 10.00 – 13:30
Lloc: Aula Magna de l’IEI 10.00 – 11.00
C/ Vila de Foix (costat IEI) 09.30 – 13:30

Els mitjans de comunicació, podeu prendre imatges de les dues activitats,
gravar qualsevol dels tallers a bord de l’autobús o prendre declaracions
d’alumnes i escriptors.
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