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MOSTRA DE TEATRE
ESCOLAR,
FOMENTANT LA
CULTURA TEATRAL
A LLEIDA

Els nens i nenes de quart i cinquè de Primària
han representat una quinzena d'obres
teatrals de caire molt divers, entre les quals
apareixien títols com Oliver Twist, Història
d'un cavall, El País de mai més o Companys
de classe. Els tallers han estat impartits per

La Paeria porta a terme des de fa anys iniciatives de pedagogia teatral adreçades als infants.

professionals de l'Escola de Teatre ZumZum.
Pedagogia teatral
Aquesta experiència teatral ha estat
desenvolupada amb l’objectiu bàsic de
promoure que les noves generacions
lleidatanes aprenguin a estimar el teatre i
que aquesta afició a l’art dramàtic els

continuï interessant en el futur. La Mostra
de Teatre Escolar, organitzada per l'IME,
s’ha desenvolupat a l'Espai 3 de l'antic
Convent de Santa Teresa. Els alumnes del
CEIP Frederic Godàs i els de les Escoles
Alba van encetar el certamen i els joves
actors del CEIP Escola Espiga, dels Camps
Elisis i del Col·legi Sant Jaume van ser els
encarregats de tancar-lo.

UN CATÀLEG
RECULL ELS DIARIS
I LES REVISTES DE
LLEIDA DELS
SEGLES XIX I XX

Els ciutadans i ciutadanes de Lleida
disposen ja d’un nou i complet catàleg que
els permetrà conèixer una mica més la
història de la ciutat i dels seus habitants.
Es tracta del Catàleg de l'Hemeroteca de
l'Arxiu Municipal de Lleida, Publicacions
periòdiques de Lleida (1854-2001) i que
correspon al número 4 de la Col·lecció
Guillem Botet.

Si bé no és l’única col·lecció hemerogràfica
que es conserva a la ciutat, sí que resulta
força interessant per complementar les ja
existents. La publicació més antiga que
consta en el catàleg és El Eco del Segre,
que data de l'any 1854 i de la qual només
disposem d’una reproducció en fotocòpia,
ja que l'original és a la Biblioteca Municipal
de Madrid.

Al catàleg figuren alfabèticament un total
de 203 títols de revistes i diaris lleidatans
de caràcter general i també algunes
publicacions més específiques que poden
resultar interessants per la seva antiguitat
o per la dificultat de trobar-les, com ara
revistes d'entitats culturals, de col·legis
professionals. etc.

Segons els responsables de l'Arxiu
Municipal, el catàleg ha estat elaborat amb
l’objectiu de fer arribar aquesta eina de
treball al màxim nombre possible de
persones, d'investigadors i, sobretot, de
ciutadans de Lleida, per tal que "puguin
conèixer el batec de la ciutat al llarg del
temps".

Totes les publicacions consignades en el
catàleg Publicacions periòdiques de Lleida
(1854-2001) van acompanyades d'una
fitxa descriptiva que segueix les normes
internacionals i que facilita la comoditat en
la consulta per part de l'usuari.
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servei de publicacions

La desena edició de la Mostra de Teatre
Escolar ha tingut lloc del 7 a l'11 d'abril
amb la participació de 450 alumnes de 13
centres escolars de la ciutat. Gràcies a
aquesta interessant iniciativa, els joves de
9 i 10 anys han après a perdre la vergonya
davant el públic i han pogut escenificar una
sèrie de treballs que van preparar
prèviament en els tallers que l'Institut
Municipal d'Educació (IME) va oferir a
diverses escoles de Lleida.

