Setmana d’Europa 2013
Lleida, del 2 al 9 de maig
PROGRAMA
2 de maig, 17 h · Sala Rosa, Ajuntament de Lleida - Plaça Paeria,1

1. Veredicte del Premi Internacional Ciutat de Lleida, edició 2013
El Jurat de la cinquena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida, presidit per la Sra. Rosa Maria Calaf, periodista,
resoldrà la concessió del premi i en presència de l’alcalde farà públic el veredicte.

6 de maig, de 9.30 a 12.15 h · Turó de la Seu Vella de Lleida

2. 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.
Premi: Visita al Parlament Europeu a Brussel·les.

6 de maig, 12.30 h · Turó de la Seu Vella de Lleida

3. Acte institucional de celebració del Dia d’Europa
Hissada de la bandera europea i interpretació de l’himne europeu.
Parlaments i intervencions de les autoritats. Lliurament del premi de la Gimcana als guanyadors a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel
Ros, alcalde de Lleida, i la Sra. Maria Badia, diputada al Parlament Europeu.

6 de maig. 19 h · Auditori Enric Granados de Lleida

4. Concert de la Banda Municipal de Lleida: “Europa, de banda a banda”
Concert a càrrec de la Banda Municipal de Lleida que inclourà un programa de peces musicals representatives de països de
la Unió Europea. El concert s’iniciarà amb la interpretació de l’himne d’Europa.
Entrades gratuïtes, cal passar a recollir-les a partir del 26 d’abril, en horari de taquilla de l’Auditori (de 17.30 a 20.30 h de
dilluns a divendres). Nombre màxim d’entrades per persona: 4.

9 de maig. Sessions: 18, 20 i 22 h · Espai Funàtic - C. Pi i Margall, 26

5. Cinema: Io sono Li (La pequeña Venecia) - Premi Lux 2012 del Parlament Europeu
Projecció del film “Io sono Li”, d’Andrea Segre. Activitat coorganitzada amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
Entrades gratuïtes, cal passar a recollir-les a partir del 26 d’abril a la taquilla del Funàtic. Nombre màxim d’entrades per persona: 2.
Possibilitat de reserva superior per a col·lectius prèviament identificats.
Versió original en italià i xinès subtitulada en castellà

