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Premi Mila de Periodisme per a un treball de TV3
• Guardó a reportatges de la televisió pública catalana, d’El Periódico de Catalunya i d’Eldiario.es
pies en la tierra”. I en l’apartat de mitjans
digitals, Benoît Cros (Eldiario.es) va ser distingit pel reportatge “Las abuelas solares
de Burkina Faso”.
El Premi té com a objectiu distingir els
treballs periodístics que vetllen per fomentar les polítiques de promoció de la dona
en tots els àmbits i combatre les
diferències i la discriminació que les dones encara
puguin patir.
Les obres

fomenten les
polítiques de
promoció de la dona
en tots els àmbits
El lliurament del premi es va fer al Saló de Sessions de la Paeria . © H. Sirvent

El IX Premi Mila de Periodisme per a la
Igualtat de Gènere a Lleida, promogut per
l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida, va guardonar
Enric Pinyol i Àlex Francès (de TV3) amb el
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reportatge “Transsexualitat: El meu fill vol
ser una nena”, en la categoria audiovisual.
En la de premsa escrita, la guanyadora va
ser Mónica Pelliccia (El Periódico de Catalunya), amb el reportatge “Mujeres con los

Beca Cristina
de Pizan
El projecte que s’ha
distingit en la XI edició
de la Beca Cristina de
Pizan ha estat “Identitats
femenines en l’art al Museu de
Lleida: d’objectes representats a subjectes
de la representació”. La seva autora és la
doctora en Filosofia per la Universitat de
Barcelona Georgina Gonzàlez Rabassó. •••

Abril de 2016 •

Alcaldia

Defensa del corredor ferroviari mediterrani
• L’alcalde de Lleida participa en el fòrum europeu sobre aquest important traçat ferroviari
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es va reunir
a Brussel·les amb el coordinador dels corredors ferroEl
viaris europeus, Laurens Jan Brinkhorst,
paer en cap
i amb Olivier Onidi,
adverteix que no
director de MOVE.Bes pot prescindir de
European Mobility
l’aportació
del sector
Network. En ambagroalimentari
dues trobades el paer
lleidatà
en cap, que va participar en el fòrum europeu
del Corredor Mediterrani, va
plantejar la importància que Lleida forReunió del paer en cap amb el director de MOVE.B-European Mobility Network. © Paeria
mi part d’aquest traçat ferroviari atès el
paper determinant de les comunicacions
d’una connexió ferroviària amb l’àrea de recorregut del Corredor Mediterrani es deen la competitivitat de les ciutats i les reLleida, deixant-la al marge del Corredor termina en gran manera la competitivitat
gions.
Mediterrani, ja que estaria apartant un de les ciutats en els mercats internacionals
territori que és una potència en el sector i per això va destacar que el pes de l’ecoÀngel Ros va reivindicar el pes i la imagroalimentari al vell continent, en ser ex- nomia de Lleida fa que “el Corredor Mediportància del sector agroalimentari català,
portador de molts productes, i que és un terrani no pugui prescindir de l’aportació
al qual Lleida hi aporta el 34%. En aquest
pool econòmic reconegut. El paer en cap del sector agroalimentari que té a Lleida la
sentit, l’alcalde de Lleida va manifestar
va assenyalar que amb decisions com el seva capital”. •••
que Europa no pot permetre’s prescindir

Educació

Preinscripció a les escoles bressol
• Fins al 13 de maig es poden presentar les sol·licituds als 19 centres escolars de la ciutat
Del 28 d’abril al 13 de maig, ambdós dies
inclosos, es poden presentar les sol·licituds
per fer la preinscripció al curs 2016-2017 a
les 19 escoles bressol de titularitat pública
(18 de les quals municipals) de la ciutat de
Lleida. La publicació de les relacions bare-

de maig. El 6 de juny es publicarà el llistat
mades (amb número de desempat) es farà
definitiu de l’alumnat admès.
el 24 de maig; el sorteig públic per determinar l’ordre dels casos de desempat,
El calendari que regula el
el 25 de maig; la reclamació de
procés
de matrícula a les esles relacions baremades es
El dia 6 de juny
coles bressol de titularitat
pot dur a terme el 26, 27 i 30
es publicarà el
pública de la ciutat de Lleillistat definitiu dels
da té dos períodes. La maalumnes que han
trícula a l’escola bressol llar
d’infants Josep Borràs es pot
estat admesos
fer del 6 al 15 de juny (amb
cita prèvia), mentre que la matrícula a les escoles bressol municipals
dels alumnes de nova incorporació s’ha de
fer del 6 al 23 de juny.

La ciutat de Lleida disposa de 19 escoles bressol públiques. © Educació

La sol·licitud de preinscripció es pot recollir i presentar via on line als webs www.
paeria.cat/tramits i http://ebressol.paeria.
cat, a l’escola bressol triada com a primera
opció en horari de 12 a 13 h, de dilluns a
divendres, i al Servei d’Educació, al carrer
Bisbe Torres, 2. Per a més informació, cal
trucar al telèfon 973 70 06 18. •••
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