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Un professor de la UdL guanya la
desena edició del Premi Batec
20
El treball “Art i Educació.
Cartes a uns mestres”, del
professor de la UdL Joan
Josep Jové ha estat el
guanyador del 10è Premi
Batec a la Recerca i Innovació Educatives que concedeix l’IME. El guardó és
dotat amb 6.000 euros i la
publicació de l’obra. Jové
imparteix classes a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL. És llicenciat en Pedagogia, Psicologia i formador de mestres.
Treballa prioritàriament en
el terreny entrecreuat de
l’art, la psicologia i l’educació.
El saló de sessions de la
Paeria ha acollit l'acte de

concessió del guardó que,
presidit pel tinent d’alcalde
Francesc Pané, ha inclòs la
conferència “El mirall de la
vida”, d'Emili Baldellou i un
sopar fred.
Com a actes previs a la
cerimònia de lliurament
dels premis, hi ha hagut la
presentació del llibre "Més
que una escola, Frederic
Godàs i el Liceu Escolar de
Lleida (1906-1920), d'Hermínia Esteban, i la representació de l'obra de teatre
Urfaust, a càrrec de la companyia Inestable 21 al Centre Cultural de la Fundació
“la Caixa”. El Premi Batec
va néixer amb la voluntat
de contribuir a la renovació

Francesc Pané amb Joan Josep Jové, el guanyador del guardó d’enguany.

pedagògica en els ensenyaments universitaris i no universitaris i amb la intenció
d’impulsar les manifestacions educatives. L’IME pro-

mociona amb el Premi
Batec els professionals que
treballen en les diverses
matèries de l’educació en
qualsevol àmbit.

Urbanisme

L’Ajuntament millora l’accessibilitat a
cinquanta cruïlles de tota la ciutat
Durant l’any 2006 la Paeria ha eliminat
les barreres arquitectòniques a una
cinquantena de cruïlles de tota la
ciutat. Les actuacions més destacades del pla d’accessibilitat s’han centrat a la Zona Alta, el barri de la Universitat-Escorxador i la Mariola, dins
de les millores incloses al Pla de
Barris. Una de les últimes actuacions
són les obres de millora de l’accessibilitat a la cruïlla del carrer de la
Cerdanya amb els carrers del Priorat,
del Bages i del Berguedà, al barri de
Balàfia.

L’elevació dels passos de vianants fa més còmode i segur el creuament del carrer per part dels ciutadans.

En aquests moments s’està executant la millora de la cruïlla entre Maragall i Canonge Brugulat. Pròximament es reformaran els encreuaments dels carrers Sant Pere Claver
amb Ramon Argilés, Pere de Sant
Climent i Enginyer Cellers i el
d’Enginyer Cellers amb Miquel de
Cortiada, a Pardinyes.

