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Les activitats que el nostre Moviment aporta cada curs. La jornada pedagògica,
enguany dedicada a l’escriptor Jesús Moncada. Les publicacions periòdiques: el
bolletí “Calaix” distribuït a les persones associades i a tots els centres educatius de
les Terres de l’Ebre, en format paper, i la revista pedagògica “Recapte”. I des del
1987, organitzem l’Escola d’Estiu.  El recull de dades de l’escola d’estiu de l’any
2005, publicat pel Departament d’Educació,  explicitava que pel nombre d’activitats
importants la de “Lleida, Anoia i Terres de l’Ebre es podrien incloure al segon grup”,
juntament amb la del Vallès Occidental i Maresme, després de les tres escoles
d’estiu de Barcelona, situades en primer pla.
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Llibre virtual d'homenatge a Marta Mata

nuc 2005. Per una nova cultura de l’aigua

Un total de 172 artistes postals de 22 països participen a la mostra d’art correu organitzada
per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcanar amb la col·laboració de l’Associació
d’Amics i Amigues de la Lectura, la Plataforma en Defensa de l’Ebre i la Biblioteca Pública
“Trinitari Fabregat” d’Alcanar.
Projecció audiovisual elaborat per la professora de l’IES Sòl de Riu d’Alcanar, Diapositives
de les obres.
Explicació a càrrec del comissari de la mostra:
Tomàs Camacho Molina.
http://nuc2005.iespana.es
Elaborada pel professor de l’IES M. Sales i Ferré d’Ulldecona, Ricard Reverter.

Els vostres comentaris
juntament amb els

recollits a les diferents
Escoles d'Estiu seran lliurats

a la Fundació Àngels Garriga de
Mata (a Saifores).

http://mrp.pangea.org/mmata/formulari_visites
.htm
aquesta adreça obre el formulari que permet enviar els comentaris virtuals que vulgueu aportar
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