Setmana d’Europa 2017
Lleida, del 4 al 9 de maig
PROGRAMA
L’Ajuntament de Lleida organitza la Setmana d’Europa, amb l’objectiu de commemorar que el 9 de maig de
1950 es va proclamar la Declaració Schuman, considerada l’inici de l’actual Unió Europea. Aquest any, de
celebració dels 60 anys de la signatura dels Tractats de Roma, dels 30 anys del programa ERASMUS i amb
la recent publicació del Llibre Blanc sobre el futur de la UE, proposem una sèrie d’actes que convidaran a la
reflexió sobre el futur d’Europa.
Dijous, 4 de maig. Sessions: 18 i 21 h · Espai Funàtic - C. Pi i Margall, 26

1. Projecció de cinema europeu: “Toni Erdman”, de Maren Ade, premi LUX del Parlament Europeu 2016
Entrades gratuïtes, cal reservar-les al Funatic (màxim 2 per persona).
Activitat coorganitzada amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
Dijous, 4 de maig, de 9.15 a 18.30 h · Centre de Cultures Transfrontereres, Universitat de Lleida (Campus Cappont)

2. Fira UdL Treball
Participació de l’Europe Direct Lleida a la Fira de l’Ocupació UdL Treball adreçada a estudiants i graduats/des
universitaris amb un estand informatiu sobre oportunitats de pràctiques i treball a Europa.
Més informació: http://udltreball.udl.cat/ca/
Dilluns, 8 de maig, 12 h · La Llotja - Palau de Congressos

3. Debat-col·loqui: “El futur de la UE amb mirada al passat. 60 anys des de Roma”.
Debat-col·loqui organitzat en col·laboració amb el Centre d’Excel·lència Jean Monnet Universitat de Lleida i
l’Associació d’Antics Funcionaris de la UE (AIACE-ES) al voltant del 60è aniversari de la signatura dels Tractats
de Roma, origen de l’actual UE.
Dimarts, 9 de maig, de 10 a 12 h · Turó de la Seu Vella de Lleida

4. Gimcana “Destí Europa”
La gimcana és una activitat pedagògica dirigida a promoure l’aprenentatge del funcionament i la realitat
de la Unió Europea entre els estudiants de Lleida. Participants: estudiants de 1r. de batxillerat de centres
d’ensenyament de Lleida.
Dimarts, 9 de maig, 12.15 h · Sala de la Canonja (Turó de la Seu Vella de Lleida)

5. Acte institucional de celebració del Dia d’Europa
Hissada de la bandera europea i interpretació de l’himne europeu (exterior de la Seu Vella).
A continuació, acte institucional amb les intervencions de les autoritats i lliurament del premi de la Gimcana
als guanyadors a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida.
Col·labora:

Organitza:

