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Nº 323 
 

De l’1 al 15 de desembre  
 

2021 

Dia mundial 
contra la SIDA, 

1 desembre 
Cada any, des de 1988, 

l’1 de desembre, el món 

commemora el Dia 

Mundial de la Sida. 

Aquest dia gent de tot 

el món s'uneix per 

recolzar les persones 

que viuen amb el VIH i 

recordar les que han 

mort per malalties 

relacionades amb la 

sida. El símbol de la 

lluita és el llaç roig, 

Aquest any el lema del 

Dia és: Posar fi a les 

desigualtats. Posar fi 

a la sida. Posar fi a 

les pandèmies.  

És important recordar 

que la sida continua 

present entre 

nosaltres, i que cal 

extremar les mesures 

preventives per evitar 

contagis que ens poden 

condicionar el futur. 
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L’Escola d’Adults, premi 

Carta de Poblament de 

Torrent Societat i concòrdia 

   L'Ajuntament de Torrent convoca biennalment els Premis Carta 

de Poblament de Torrent, per guardonar en diferents modalitats a 

aquelles persones, entitats o col·lectius amb una labor altament 

significativa per a la societat. Les modalitats dels Premis són: Arts, 

Lletres i Esports; Ciència, Tecnologia i Medi Ambient; Societat i 

Concòrdia; Trajectòria professional. 

   El jurat encarregat d'atorgar els Premis Carta de Poblament de 

Torrent en l'edició de 2021 ha pres la decisió de donar aquest 

guardó, en la modalitat de Societat i Concòrdia, a l'Escola d'Adults 

de Torrent - Centre Públic de Formació de Persones Adultes.  

   L'acte de lliurament dels Premis va ser el passat diumenge, 28 

de novembre, a les 11 h. en la Sala Cívica de l ’ Antic Mercat. Va 

ser un acte important en la història del Centre Públic de Formació 

de Persones Adultes de Torrent, pel reconeixement al treball de 

totes les persones que han participat i participen en les propostes 

formatives de l ’ Escola d ’ Adults. En aquestes pàgines vos ofe-

rim un reportatge amb imatges destacades de l ’ acte, en el que 

estigueren presents més de cinquanta representants del Centre. 
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Acte de lliurament del Premi Carta de Poblament de Torrent.      
Discurs que el representant del Centre i la representant de          
l’Associació d’Alumnes van dirigir al públic assistent 

Sr. Alcalde de Torrent, autoritats presents, repre-

sentants de la societat civil de la nostra ciutat, 

membres del jurat que atorga els guardons Carta 

de Poblament, guardonats d’aquesta edició, se-

nyores i senyors, amics i amigues... Bon dia. En 

primer lloc, volem agrair este reconeixement... A 

l’Ajuntament de Torrent, als membres del jurat i 

a les entitats del nostre poble que varen proposar 

la candidatura de l’Escola d’Adults.  

Pensem que aquest guardó és un reconeixement 

al treball en equip de molta gent durant molt de 

temps... professorat, alumnat, associació d’alu-

mnes, voluntariat, representants municipals i de 

moltes entitats locals que participen i han parti-

cipat en el projecte de l’Escola d’Adults de Tor-

rent. 

Volem dedicar un abraç molt fort a la nostra 

companya Mati Daries, presidenta de l’Ass-

ssociació d’Alumnes de l’Escola d’Adults, que 

no ha pogut compartir amb nosaltres aquest acte 

per trobar-se malalta. Li desitgem una ràpida 

recuperació. 

Creiem també que aquest guardó és un reconeixement a la 

constància, a l’entusiasme, a l’esforç... Totes les persones 

que han passat per l’Escola d’Adults coneixen bé què és la 

cultura de l’esforç, què és fer compatible el treball i la for-

mació i les obligacions diàries, què és dedicar moltes hores 

a l’aprenentatge per a la millora personal, que és també la 

millora col·lectiva, la millora del nostre poble i del nostre 

País. 

També pensem que el premi és un reconeixement a les 

idees que permeten que el nostre món, malgrat tot, cada 

dia siga millor i més habitable. La idea de convivència, 

que es plasma en el tracte entre iguals des de la diversitat 

en la nostra Escola; la idea de solidaritat, de tolerància, 

d’equitat educativa i cultural, la idea d’aprenentatge per-

manent, al llarg de tota la vida, la idea de concòrdia i la 

idea de societat, de construcció social, de ser poble i de fer 

poble. 

És un guardó atorgat a l’Escola d’Adults de Torrent, un 

espai d’aprenentatge, de trobada i convivència, i creiem 

que per extensió és un guardó atorgat a tota la població 

torrentina, perquè són milers i milers les persones de Tor-

rent que han passat pel Centre de Formació de Persones 

Adultes per construir un projecte sòlid sustentat en els qua-

tre pilars de l’educació: aprendre per a conèixer, aprendre 

per a fer, aprendre per a conviure i aprendre per a ser... per 

a ser més i millors persones cada dia. 

En nom de tot el col·lectiu que conforma l’Escola d’Adults 

de Torrent... Moltes gràcies. 
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L’Escola d’Adults, guardonada amb el Premi Carta de Poblament 
de Torrent 2021 en la modalitat de Societat i Concòrdia 
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ÚLTIMA 

   
     

Aula  

Oberta 

ATENCIÓ 

Els dies    

6 i 8 de 

desembre 

són 

festius 


