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Alta participació al Mila de Periodisme
• E l projecte de Maite Ojer aconsegueix la IX Beca de recerca Cristina de Pizan
El VII Premi Mila de Periodisme per
a la Igualtat de Gènere a Lleida, que
convoquen conjuntament la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Igualtat i el Col•legi de Periodistes de
Catalunya-Demarcació de Lleida, s’ha
lliurat dins dels actes organitzats per
l’Ajuntament de Lleida amb motiu
del 8 de març, Dia Internacional de
les Dones. “Competir en igualdad”,
de Noemí Fortón (periodista d’El Matí
Independent de Lleida) i Miquel Guijalba, publicat al diari La Mañana, s’ha
emportat el premi en la categoria de
premsa escrita. “Els joves i la influència de la cultura audiovisual sexista”,
de Teresa Macià i Josep Carnicé, emès
a TV3, i “La coeducació com a eina per
a la igualtat”, d’Amaia Rodrigo, emès
per Lleida TV, s’han emportat els guardons en la categoria audiovisual.
El jurat ha destacat molt positivament l’augment de participació en
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aquesta edició (s’hi han presentat
17 treballs periodístics, 6 més que el
2013), la qualitat en general dels treballs candidats i la repercussió dels tres
reportatges premiats perquè ressalten els valors de la igualtat de gènere.

El jurat de la IX Beca de recerca Cristina de Pizan va acordar per unanimitat
concedir la beca al projecte “Evolució
del model femení a les arts escèniques a Lleida 1980-2014”, presentat
per Maite Ojer Blasi. •••

Congrés de Convivència a la Ciutat
• Tres dies dedicats a reflexionar sobre la llengua i la cultura catalanes
El VIII Congrés de Convivència a la
Ciutat-Memorial Xavier Aluja s’ha celebrat del 27 al 29 de març dedicant
tres dies de reflexió i d’intercanvi sobre la llengua i la cultura catalanes.
Les jornades, organitzades per
l’Ajuntament de Lleida, s’han centrat
en els reptes actuals de la societat ca-
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talana, la cultura i la identitat en les
societats complexes, el present i el futur de la llengua, espais culturals i ciutadans d’empoderament, reconeixement dels drets lingüístics i culturals
als estats europeus, debat polític vers
la llengua i la cultura i els drets lingüístics i culturals en l’àmbit local. El grup
Tornaveus va cloure el congrés. •••
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