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Educació

Reconeixement de l’excel·lència educativa
• A l’Institut Joan Oró, a la xarxa d’escoles bressol municipals i al centre Sant Josep de Calassanç
gògica, que ha fomentat la seva pràctica
educativa en la pedagogia Freinet.

El Consell Escolar Municipal va reconèixer un any més l’excel·lència educativa
de persones i institucions de la ciutat en
la celebració de Sant Jordi que es va fer
a l’Auditori Municipal Enric Granados de
Lleida.
Durant l’acte es va distingir l’Institut
Joan Oró i la xarxa d’escoles bressol municipals, que commemoren el seu 40è aniversari, i l’escola Sant Josep de Calassanç
pels seus 75 anys, com també els docents
Francesc Sampietro, professor del Col·legi
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Episcopal, capdavanter en incorporar a
l’aula les noves tecnologies, i Sebastià
Gertrúdix per la seva extensa tasca peda-

El paer en cap, Àngel Ros, va presidir
l’acte, que va ser especialment emotiu per
l’homenatge que es va fer a títol pòstum a
Abel Martínez, el professor lleidatà mort fa
un any a mans d’un alumne en un institut
de Barcelona, on feia una substitució. La
família i els seus amics van recordar l’Abel,
juntament amb la projecció d’un vídeo
amb imatges seves i la interpretació d’una
cançó.•••

Cooperació

Recollida de fons per donar suport a l’Equador
• Es donen a conèixer les accions i els comptes corrents de les entitats que treballen en la catàstrofe
L’Ajuntament de Lleida ha activat el Protocol d’Emergències i Acció Humanitària per
donar suport a l’Equador i posarà en marxa
diferents activitats de sensibilització i de
recollida de fons que es destinaran a projectes per a les zones afectades pel terratrèmol de 7,8 graus en l’escala Richter del
passat 16 d’abril.
Durant la reunió del Comitè d’Emergències i Acció Humanitària de la ciutat de
Lleida es va considerar donar suport a les
entitats que estan treballant en la catàstro-

fe a l’Equador i per tant publicitar les seves
accions i els comptes corrents. En aquests
moments, les entitats que estan treballant al país i que tenen habilitats comptes
corrents per a la recaptació de fons són
la Creu Roja, Farmamundi, Save The Children i Acnur. Creu Roja ha informat de la
posada en marxa de la pàgina web http://
www.cruzroja.org.ec/index.php/news/750sismo-buscas-a-un-familiar per ajudar a
restablir els llaços familiars a les zones on la
població ha perdut el contacte després del
terratrèmol. •••
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Cultura

‘El petit piano’, conte sobre la vida de Granados
• Per apropar la vida del músic lleidatà i despertar la curiositat dels nens i les nenes
Apropar la vida d’Enric Granados i despertar la curiositat dels nens i les nenes
pel músic lleidatà són dos dels objectius
que es pretenen aconseguir amb el llibre
gràfic “El petit piano”, obra de Joan Andreu
Vallvé.
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El conte està inspirat en l’espectacle
multidisciplinari “El petit piano”, una producció artística del Centre de Titelles de
Lleida, que es va estrenar el 30 d’abril a
l’Auditori Municipal Enric Granados en el
marc de la 27a edició de la Fira de Titelles
de Lleida. El concert s’emmarca dins dels

actes commemoratius de l’Any Granados,
organitzat per l’Ajuntament de Lleida.
Per mitjà de la narració de l’avi de la
Nona, un home amant de la música, s’explica breument la vida i l’obra del virtuós
pianista i compositor Enric Granados.
“Darrere de cada peça de Granados hi ha
un petit conte”, va explicar Joan Andreu
Vallvé, que també ha estat l’encarregat,
juntament amb Bernat Vallvé, d’il·lustrar
el llibre, una publicació de Mosaics Llibres
que ha estat un encàrrec de l’Ajuntament
de Lleida. •••
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