Setmana d’Europa 2015
Lleida, del 4 al 9 de maig
PROGRAMA
Dilluns, 4 de maig, de 19 a 20 h · La Palma - Centre de Recursos Juvenils de Lleida

1. Xerrada sobre el Voluntariat Europeu
El Servei Voluntari Europeu és un programa europeu que permet a joves d’entre 17 i 30 anys col·laborar en un projecte
de voluntariat en un altre país.

Dimecres, 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. Premi concedit pel Parlament Europeu.

Dimecres, 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.
Intervencions de les autoritats a la Sala de la Canonja. Lliurament del premi de la Gimcana als guanyadors a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida.

Dimecres, 6 de maig, de 19 a 20 h · La Palma - Centre de Recursos Juvenils de Lleida

4. Xerrada sobre Voluntariat Europeu
El Servei Voluntari Europeu és un programa europeu que permet a joves d’entre 17 i 30 anys col·laborar en un projecte
de voluntariat en un altre país.

Dijous, 7 de maig. Sessions: 18, 20 i 22 h · Espai Funàtic - C. Pi i Margall, 26

5. Projecció de cinema europeu: “Ida”, de Pawel Pawlikowski
Premi LUX del Parlament Europeu 2014
Activitat coorganitzada amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Entrades gratuïtes, cal passar a recollir-les
a partir del 2 de maig a la taquilla del Funàtic (nombre màxim d’entrades per persona: 2)

Col·labora:

Organitza:

