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EL VALENCIÀ
JAUME ALBERO
S’ENDUU LA
SETENA EDICIÓ
DEL PREMI BATEC

L'obra La infantesa del realisme: les
rondalles meravelloses d'Enric Valor, del
valencià Jaume Albero, ha estat la
guanyadora del Premi Batec "a la recerca
i innovació educatives". El premi, convocat
per l'Institut Municipal d'Educació i que
enguany arriba a la seva setena edició, és
dotat amb 6.000 euros. El treball de Jaume
Albero és un estudi que contraposa el
conte clàssic i les rondalles tradicionals
—centrades en l'obra d'Enric Valor, un
autor molt llegit al País Valencià— amb els
relats actuals de Walt Disney.
Albero és llicenciat en Filologia Anglesa
i doctor en Filologia Catalana i actualment

El tinent d’alcalde Francesc Pané va lliurar el premi al guanyador.

treballa en una tesi doctoral sobre l'obra
de J.R.R. Tolkien. És autor d'una tesina
sobre la influència de la ficció gòtica en
la novel·la anglesa del segle XX i ha rebut
altres premis com el de la Fundació Mercè
Rodoreda 2003 i el Valeri Serra i Boldú.
El Premi Batec ha rebut 9 obres centrades
en temes diversos com les tècniques de
musicoteràpia aplicades a l'escola, la

interdisciplina als centres educatius o
l'experiència de compartir aula amb
alumnes immigrants adults. El lliurament
dels premis va comptar amb l'assistència
de Climent Giné, vicedegà de la Universitat
Ramon Llull, qui va parlar sobre l'"Educació
de les persones amb discapacitat i
innovació". El tinent d'alcalde Francesc
Pané va presidir la vetllada, que va tenir
lloc al Saló de Sessions de la Paeria.

“Voluntaris per la llengua” és un projecte de participació lingüística
que té com a objectiu posar en contacte voluntaris que vulguin
destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes)
a conversar en català amb alumnes dels cursos de català que
necessiten reforçar l’aprenentatge de la llengua. L’experiència
és una iniciativa del Centre de Normalització Lingüística de
Lleida, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Direcció General
de Política Lingüístia i Òmnium Cultural.
Els voluntaris de Lleida són alumnes dels cursos de llengua
catalana per a adults dels nivells intermedis i avançats, com
també persones d’Òminum Cultural i de l’INCAVOL. Pel que fa
als aprenents, procedeixen de Llatinoamèrica i de l’Europa de
l’Est, tot i que també hi ha castellanoparlants, tots ells alumnes
dels cursos de llengua catalana per a adults que no parlen català
o que resideixen a Lleida des de fa poc temps.
El curs ha començat amb 48 parelles lingüístiques que es
trobaran una hora a la setmana per potenciar l’aprenentatge del

cultura

“VOLUNTARIS PER LA
LLENGUA”, PROGRAMA
PER MILLORAR EL
CONEIXEMENT DEL CATALÀ

El tinent d’alcalde Xavier Sàez en la presentació del projecte.

català. La dinàmica del curs consisteix que les parelles es troben
en un espai i una franja horària que ells decideixen per parlar
en català segons els temes que proposen els voluntaris. Es
tracta simplement de trobar punts de comunicació que serveixin
per trencar les rutines dels uns i dels altres: els catalanoparlants,
adreçar-se a un estranger en castellà; els no catalanoparlants,
la por de parlar en català, etc. “Voluntaris per la llengua” pretén,
alhora, ajudar a superar la possible inseguretat que provoca
l’aprenentatge d’una nova llengua i consolidar la idea que el
català és i ha de ser llengua d’acollida.
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