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CONVOCATS
ELS PREMIS
D’ASSAIG,
NARRATIVA
I POESIA

L'Ajuntament de Lleida, en col·laboració
amb la Fundació Pública Institut d'Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
convoca des de fa alguns anys una sèrie
de premis literaris que tenen com a
objectiu reconèixer la tasca creativa en
diversos camps com ara l’assaig, la poesia
i la narrativa. El guardó més veterà de tots
és el d'assaig Josep Vallverdú, que
enguany arriba a la seva vintena edició.
Aquest premi té una dotació econòmica
de 7.515 euros per a l'obra guanyadora,
mentre que el treball finalista rep 1.505
euros, a més de la publicació d'ambdues
obres.

educació

En l’apartat dedicat a la poesia, les dues
institucions han convocat el 8è Premi
Màrius Torres, dotat en aquest cas amb
4.508 euros per a l'obra guanyadora i
1.505 euros per a la finalista. En aquest

Imatge retrospectiva de l’edició de l’any passat del lliurament dels guardons.

cas, els dos ens també s’encarreguen de
l’edició de les obres.
D’altra banda, l'Ajuntament de Lleida i
l'Institut d'Estudis Ilerdencs també
convoquen el segon Premi de Narrativa
Premis Lleida, atesa la dificultat de trobar
ajuts que ofereixin amb antelació els
recursos econòmics suficients que
permetin dedicar temps a la creació. En
aquest cas el premi són dos contractes
de producció literària i una dotació de
12.000 euros per a cadascun.

QUASI 500 NENS I NENES
DE LLEIDA DIBUIXEN PER
LA PAU I LA SOLIDARITAT
L'espectacle d'animació musical "Que
peti la sala!", de la companyia Xip Xap,
ha clausurat la setena edició del Premi
Liceu Escolar d'Educació i Plàstica,
iniciativa en la qual han participat 461
infants de Primària. Set escoles de Lleida
han presentat treballs basats en el lema
"L'Educació per la Pau, la Convivència
i la Solidaritat: Els Drets Humans".
El premi és dividit en 3 categories: Cicle
Inicial, Mitjà i Superior. Alguns treballs
guanyadors són molt curiosos, com
l'escultura "Per què no arriben suficients
medicines a tot el món", de l’alumna del
Col·legi Joan XXIII Gemma Betriu. L'obra
representa un món blanc i un món negre.
El primer té uns tubs d'assaig plens de

líquids de colors diferents, simbolitzant
que totes les malalties han estat
estudiades i tenen medicaments
específics; i l'altre món té uns tubs plens
d'un únic líquid, simbolitzant que les
poques malalties tractades s'han de curar
amb els mateixos medicaments.

El termini per presentar els originals
–obres o documentació– que opten a
qualsevol dels tres premis finalitza el 27
d'octubre de 2003. Els respectius
veredictes es donaran a conèixer el
divendres 21 de novembre d'enguany en
el decurs d’un sopar.
Els interessats a participar en qualsevol
dels tres guardons hauran de presentar
les obres al Registre General de
l'Ajuntament de Lleida (pl. Paeria, 11,
edifici Pal·les).

cursos
LA NIT ÉS JOVE
El Centre Municipal d'Informació
Juvenil ha preparat, sota el lema "La
nit és jove", activitats d'oci nocturn
alternatiu per a joves de 16 a 35 anys:
- Els dies 2 i 9 de juliol: extensions.
- Del 2 al 23 de juliol: iniciació al
sistema musical Midi, cuines del món,
converses en anglès i dansa moderna.
- Els dies 16 i 23 de juliol: tatuatges
de henna.
- Del 3 al 24 de juliol: fotografia
nocturna, tai-chi a l'aire lliure, TBC
(Total Body Condition), iniciació a la
guitarra i dansa moderna.
- Del 4 al 25 de juliol: Photoshop,
cha-cha-chá, rock-and-roll, rumba,
bolero i pas doble, iniciació al Djembé
i al sistema musical Midi.
Centre Municipal d'Informació
Juvenil. Plaça dels Amics de Lleida,
s/n. 973 22 28 22
LA PAERIA/juliol-agost 2003
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L’AUDITORI ACULL
LA 4a SIMFONIA
DE MAHLER I
EL MESSIES
DE HÄNDEL

Els aficionats i les aficionades a la música
clàssica estan de sort. En el marc de la
pròxima temporada de concerts a l’Auditori
Municipal Enric Granados, Lleida acollirà
obres com la 4a Simfonia de Mahler o El
Messies de Händel, segons ha anunciat
l’Institut Municipal de Música, organisme
responsable de la programació de l’Auditori.
La temporada 2003-2004 també oferirà als
melòmans un recital del reputat tenor
barcelonès Jaume Aragall, que ha cantat
als principals teatres del món, i l’actuació
de l’internacionalment famós baix-baríton
nord-americà Simon Estes. Aquest artista
ha actuat amb les millors orquestres del
món i amb directors de la talla de Bernstein,
Maazel, Masur, Meta, Rostropovitx o Solti.
L’Auditori oferirà també –entre d’altres
actuacions– una sèrie de quatre concerts
a càrrec de l’Orquestra Simfònica de les
Terres de Lleida Julià Carbonell.

educació

Balanç de l’any 2002
L’Auditori va acollir l’any 2002 un total de
73.163 espectadors entre el públic assistent
a la temporada de concerts (11.101), les
audicions escolars (28.775), els espectacles
organitzats per la Paeria (4.284) i altres
activitats.

ÈXIT DELS CURSOS
DE FORMACIÓ
AL LLARG DE
LA VIDA

El programa ha inclòs cursos d'anglès,
de català i castellà per a immigrants, de
converses de català o d'iniciació a la
LA PAERIA/juny 2003

ECOTURISME
El turisme massiu de sol i platja genera
problemes com paisatges degradats,
contaminació, consum excessiu de
recursos i energia, alteració de la vida
natural, etc.
Com a alternativa tenim l’Ecoturisme, que
és l’activitat turística ambientalment
responsable que consisteix a viatjar o
visitar àrees naturals, sense destorbar, a
fi de gaudir, apreciar i estudiar els atractius
naturals d’aquestes àrees, i també
qualsevol manifestació cultural, del present
i del passat, que s’hi pugui trobar.
L’Ecoturisme promou la conservació, té
un impacte ambiental i cultural baix i
propicia que les poblacions locals s’involucrin
i rebin un benefici socioeconòmic.

xifres que parlen...
- El 2000, Catalunya rebé 20,5 milions
de visitants estrangers, el 44% al litoral
català.
- Les visites als parcs naturals d’Espanya
augmentaren un 176% en la dècada dels
noranta. Tot i això, només un 7,8% dels
turistes que s’allotgen a l’Estat espanyol
visiten un parc nacional.

passa a l’acció...

Un total de 726 persones han assistit als
diferents Cursos de Formació al Llarg de
la Vida que l'Institut Municipal d'Educació
de l’Ajuntament de Lleida ha organitzat
per a aquesta temporada. En la setena
edició del programa, s'han impartit una
vintena de tallers amb un bon nivell de
participació.
Durant el curs 2002-2003 l’IME ha ofert
cursos molt variats eminentment pràctics
atenent la demanda de la gent. Els més
sol·licitats han estat els d’idiomes,
d’nformàtica i d'oci.

De vacances (2)...

informàtica, d'Internet i correu electrònic,
de tècniques de relaxació, de jardineria i
d'educació sexual.
L'acte de lliurament dels diplomes als
alumnes va tenir lloc el passat dia 2 de
juny a l'Auditori Municipal Enric Granados
de Lleida, amb el concert de la banda Big
Band del Conservatori Municipal, dirigida
per Alfons Sarabia.

- Gaudeix sense degradar. Observa
sense interferir ni agredir i ajuda a
preservar el medi.
- Prescindeix del cotxe i l’avió tant com
puguis. Utilitza el transport públic. I també
les cames i la bicicleta!
- Dóna suport al desenvolupament de les
comunitats tradicionals que visitis;
compra’ls els productes, tasta la
gastronomia local, coneix el seu patrimoni
històric i local.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

