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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
L’EMU lliura els premis del concurs de nadales als
alumnes de primària del col·legi Príncep de Viana
Data de publicació: 20/12/2011
Ivan Mepa, que cursa tercer de primària, ha estat el guanyador amb la seva il·lustració que representa un carrer de la
ciutat pel qual passen els tres Reis Mags

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

La primera tinent d'alcalde, Marta
Camps, ha lliurat el premi al
guanyador de la il·lustració que
acompanya la nadala institucional de
l'Empresa Municipal d'Urbanisme

©Ajuntament de Lleida
En el marc del Pla de Millora del Barri
Portal de Magdalena-Noguerola,
l'EMU va convocar un concurs de
nadales entre els alumnes de
primària del centre escolar

©Ajuntament de Lleida
Fotografies amb més resolució (636,9
KB)
(599,4 KB)

La primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha presidit aquest dimarts el lliurament dels premis
del concurs de nadales als alumnes de primària del col·legi públic Príncep de Viana. Enguany
la nadala institucional de l’Empresa Municipal d’Urbanisme és la il·lustració guanyadora que ha
anat a càrrec de l’alumne de tercer de primària d’aquest centre, Ivan Mepa, en la qual ha
dibuixat un carrer de la ciutat per la qual passen els tres Reis Mags.
En el marc del Pla de Millora del Barri Portal de Magdalena-Noguerola, l'EMU ha convocat un
concurs de nadales entre els alumnes de Primària (6 a 12 anys) del col·legi públic Príncep de
Viana. El professorat del centre ha col·laborat en aquesta iniciativa i hi han participat un total
de 126 nens i nenes de l’escola.
Els dibuixos dels 126 alumnes estan exposats al gimnàs de l'escola, on s’ha dut a terme el
lliurament de premis. Els guanyadors de cada curs han rebut una maleta de dibuix i un
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diploma. Els que han quedat en segon lloc han obtingut un pot amb llapissos de colors i un
diploma. La resta de participants han rebut un petit obsequi i un diploma.
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