 Convocatòria de mitjans 

Dilluns, a les 9.30 hores, al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida

L’ATM de l’Àrea de Lleida lliura els premis del
I Concurs Escolar ‘Parada Literària’
L’ATM de l’Àrea de Lleida lliurarà dilluns, dia 24, els premis de la primera edició
del Concurs escolar “Parada Literària”, en un acte que tindrà lloc a les 9.30
hores, al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida.
Hi participaran els directors dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat,
d’Ensenyament i de Cultura, Ma. Dolors Tella, Miquel Àngel Cullerés i Josep
Borrell. Aquest darrer és el president del jurat dels premis.
En el transcurs de l’acte es proclamaran els textos guanyadors en les diferents
categories i, posteriorment, seran llegits per part dels seus autors. Comptarà
amb l’assistència dels alumnes participants en el concurs, pares i professors
dels centres.
‘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 ‘“Mou-te en la
direcció correcta”, proposa una cerca de noves formes de mobilitat, allunyarnos del domini del cotxe particular, cap a un transport més sostenible.
L’ATM disposa d’una pàgina web (www.atmlleida.cat/paradaliteraria) dedicada
íntegrament al concurs, en la qual es poden consultar les bases del concurs,
els premis, els patrocinadors i col·laboradors i la informació d’última hora
relacionada amb el concurs.
Els premis que s’enduran els guanyadors seran cinc lots de llibres cedits pel
gremis de llibreters, packs de viatges per a 4 persones en el Tren dels Llacs i
abonaments mensuals amb viatges il•limitats per a tots els guanyadors.
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CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Acte: Lliurament de premis del I Concurs Escolar ‘Parada Literària’
Dia: Dilluns, 24
Hora: 9.30
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10)
En finalitzar l’acte hi haurà una valoració al mitjans de la participació d’aquesta
primera edició.
Lleida, 21 de setembre de 2012
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