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 Nota de premsa  

 
 
 300 alumnes participen en els actes de 
celebració de la 4a edició dels premis ‘Parada 
Literària’ 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat avui els premis de la quarta edició del 
Concurs Escolar “Parada Literària”, en un acte celebrat a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de Lleida en què han participat prop de 300 alumnes. 
 
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. Han participat en aquesta quarta edició un total de 963 persones entre 
alumnes, pares i professors. 
 
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). Dibuix sobre el món del transport de persones. 
Tècnica lliure. Paula Serra del Col·legi El Carme de Lleida. 

• Grup-2 (Cicle Superior). Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat 
sostenible. Laura Lopera del Col·legi El Carme de Lleida. 

Expressió literària. Prosa. “Cròniques d’a bord: el transport públic en 40 línies” 

• Grup-3 (1r Cicle d'ESO). Redacció. Mireia Guiu de l’INS L’Olivera de la 
Granadella  

• Grup-4 (2n Cicle d'ESO). Redacció. Mar Fillat del Col·legi El Carme de 
Lleida. 

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

• Grup-5 (Batxillerat i Cicles Formatius). Text d’opinió argumentada a 
partir de l’anàlisi d’anuncis publicitaris amb relació a les formes de 
mobilitat de la nostra societat. Albert Trilla de l’INS Antoni Torroja de 
Cervera. 

 

Expressió escrita. “Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible” 



  

Àrea de Comunicació 
ATM Àrea de Lleida 
mmacia@atmlleida.cat 
www.atmlleida.cat 

• Grup-6 (Alumnes de la formació de persones adultes). Ignacio Moya del 
CFA de Mollerussa. 

Expressió fotogràfica. “Com ens movem?” 

• Grup-7 (Pares i Mares). Fotografia la mobilitat sostenible, segura i 
saludable. Imma Solé, mare d’un/a alumne/a de l’INS de Ponts. 

Expressió literària. “Article d’opinió sobre la mobilitat sostenible” 

• Grup-8 Article d’opinió (Professorat) Montserrat Aloy professora del 
CFA de Tàrrega. 

Els premis lliurats han estat 8 packs familiars per viatjar en El Tren dels Llacs 
que inclouen 2 entrades adult + 2 entades nen i un abonament de transport 
públic per a tots els premiats. 
 
A l’acte de lliurament dels premis hi han assistit prop de 300 participants en el 
concurs, pares i professors dels centres, així com els representants dels 
patrocinadors que han donat suport a aquesta quarta edició del concurs.   
 
El creixement de la participació ha estat molt significatiu. Hi han participat 963 
alumnes de diferents escoles de totes les comarques de la plana de Lleida, 
davant dels 306 presentats en l’edició de 2013 i dels 826 en l’edició de 2014, 
xifra que reflecteix una consolidació del concurs que el Departament 
d’Ensenyament ha ubicat com a activitat permanent als projectes educatius 
d’escola. 
 
Tallers de lectura d’escriptors lleidatans per a alumnes de primària, 
secundària i batxillerat. 
 
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 han organitzat durant tot el matí uns tallers de 
lectura en què escriptors lleidatans han llegit fragments d’obres seves a 
diversos grups d’alumnes de primària, secundària i batxillerat. Aquestes 
lectures s’han efectuat a bord d’un autobús històric de l’any 1966 que ha estat 
ubicat al C/ Vila de Foix, al costat de l’IEI. Han participat en aquests tallers de 
lectura: Josep Borrell, Francesc Culleré, Roser Curiel, Pere Pena, Felip Gallart i 
Marcel Bonet. 
 
Lleida, 23 d’abril de 2015 
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