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VUIT TREBALLS
OPTEN A ENDUR-SE
EL VIII PREMI BATEC
CONVOCAT
PER L’IME

Un total de vuit treballs aspiren a guanyar
la vuitena edició del Premi Batec per a la
recerca i innovació educatives que convoca
l’Institut Municipal d’Educació (IME) de
l’Ajuntament de Lleida, i que és dotat amb
6.000 euros. El premi es lliurarà el divendres
10 de desembre.
Imatge del lliurament del premi al guanyador de l’any passat.

L’arquitecte lleidatà Ramon Maria Puig i
Andreu serà l’encarregat de pronunciar la
conferència durant l’acte del veredicte, que
es farà al saló de sessions del Palau de la
Paeria a les 19 hores. El títol de la conferència
serà “Coneixement de l’espai. L’espai del
coneixement”.

alcaldia

El jurat del Premi Batec és format per Anna
Gené Duch, doctora en Biologia i catedràtica
d’escola universitària; Joan Mateo Andrés,
catedràtic de Mètodes d’Investigació i
Diagnòstic en Educació de la Universitat de

Barcelona (UB); Teresa Mauri Majós,
catedràtica d’escola universitària; Pepita
Molló Llorens, mestra infantil i membre del
Grup de Mestres per a la Renovació
Pedagògica de Lleida; Joaquim Prats Cuevas,
doctor en Història Moderna i catedràtic
d’Història Didàctica de les Ciències Socials
de la Universitat de Barcelona; Ramon
Rourera Jordana, doctor en Filosofia i Lletres,
i Glòria Peret Llovera, directora dels Serveis
de l’Àmbit de Participació, Educació i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, que

El setmanari Rumor va sortir al carrer
entre els anys 1964 i 1970 i va ser dirigit
per Eduardo Chimenos Vallverdú.
L’Ajuntament custodiarà els 310
números, relligats en 12 volums.
Pel que fa al full esportiu Gol, es va
començar a publicar el 1957 i va deixar
d’imprimir-se al gener d’enguany. La
seva publicació abraçava tota la
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Poden participar en el Premi Batec els i les
professionals de l’educació, a títol individual
o per equips de treball, de tots els nivells
educatius i tots els àmbits de l’educació
formal i no formal dels Països Catalans. Els
treballs són relacionats amb la recerca
aplicada en l’educació o bé amb resultats
d’experiències educatives innovadores
degudament fonamentades.

avís

DONEN EL LLEGAT
DE LES MÍTIQUES
PUBLICACIONS
RUMOR I GOL
L’Ajuntament de Lleida guarda a l’Arxiu
Municipal les col·leccions de la revista
esportiva Rumor i el full esportiu Gol,
després que el propietari de la impremta
on es publicaven, Josep Maria Baldomà
i Duaigües, hagi fet donació del llegat
d’ambdues publicacions.

actuarà com a secretària del jurat amb veu
i sense vot.

AJUTS PER A HABITATGES

L’alcalde amb Josep Maria Baldomà.

temporada esportiva, des del setembre
fins al juny, i tenia una periodicitat
setmanal. Tanmateix, la publicació va
aparèixer el 1950, però no va ser fins
set anys després que s’hi va incorporar
la capçalera, l’any i el títol. Gol sortia
els diumenges al vespre i informava
no solament dels resultats de les
primeres categories de futbol, sinó
també dels grups inferiors i, a partir
del 1962, d’altres esports. La col·lecció
depositada a l’Arxiu Municipal està
formada per exemplars de 1950 a
2004, relligats en 44 volums.

El Centre Municipal d'Informació Juvenil
ofereix el servei d'assessoria per poder
informar i aconsellar sobre la compra
i el lloguer d'habitatges.
Requisits per tenir accés als ajuts:
a) Si és habitatge de nova construcció
ha de ser de protecció pública. b) Cal
no tenir un altre habitatge en propietat.
c) El preu per m2 no pot superar els
1.214,89 euros. d) Tenir uns determinats
ingressos familiars.
Els ajuts consisteixen en: a) Préstec
qualificat que no pot superar el 80%
del valor de l'habitatge i el període
d'amortització no pot superar els 20
anys. b) Ajut especial directe a l'entrada
si el comprador és menor de 35 anys
o si és família nombrosa.

i Informació: www.gencat.net/pto.
Assessoria d'habitatge: demanar hora
al 973 22 28 22. Assessoria on line:
assessoria_habitatges@paeria.es

