6. Projecció cinema europeu: Alabama Monroe

b/n

Dijous, 8 de maig
Sessions: 18, 20 i 22 h
Espai Funàtic - C/ Pi i Margall, 26
De Felix Van Groeningen, premi LUX
del Parlament Europeu 2013.
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).

7. Xerrada sobre Voluntariat Europeu

Setmana d’Europa
2014

Dijous, 8 de maig, de 12 a 13 h
La Palma- Centre de Recursos Juvenils de Lleida
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.

aran disseny

Lleida, del 5 al 9 de maig

Setmana d’Europa a Lleida
Un any més, l’Ajuntament de Lleida organitza la Setmana
d’Europa, amb l’objectiu de celebrar el Dia d’Europa, apropar
la Unió Europea a tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida i
reafirmar el compromís europeista de la nostra ciutat.
Amb aquest programa d’activitats volem recordar que el 9
de maig de 1950 es va proclamar la Declaració Schuman,
que constitueix l’inici d’aquest període de pau i unificació
entre els diversos estats de l’actual Unió Europea.
Aquest any us proposem tot un seguit d’actes culturals
oberts a tothom, que inclouen, a més de l’acte institucional i
la gimcana “Destí Europa”, teatre, música i dansa. D’aquesta
manera celebrarem la unió de les cultures que representa la
nostra pertinença a la UE.
Esperem que en gaudiu!

3. Xerrada sobre Voluntariat Europeu
Dimarts, 6 de maig, de 19 a 20 h
La Palma- Centre de Recursos Juvenils de Lleida
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.

4. Teatre. La idea d’Europa
Dimarts, 6 de maig, 20.30 h
Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada gratuïta
De George Steiner, dirigida i interpretada
per Òscar Intente.

1. Gimcana “Destí Europa”
Dimarts, 6 de maig, de 9.30 a 12.15 h
Turó de la Seu Vella de Lleida
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.

Llibret de George Steiner que parla de
l’home europeu contemporani, dels homes, dones i nens europeus que duen,
com si fos una motxilla massa carregada,
un pes a l’esquena, el pes d’un passat
brutal i grandiós alhora.

Participants: estudiants de 1r de batxillerat de centres
d’ensenyament de Lleida.
Premi: Visita al Parlament Europeu a Brussel·les.

2. Acte institucional de celebració del Dia d’Europa
Dimarts, 6 de maig, 12.30 h
Turó de la Seu Vella de Lleida
Intervencions de les autoritats i lliurament del premi de la
Gimcana als guanyadors a càrrec de l’Il·lm. Sr. Àngel Ros,
alcalde Lleida (Saló de la Canonja).
Hissada de la bandera europea, al Baluard de la Reina (Porta
d’Europa).

5. Concert Europa, música i dansa
Dimecres, 7 de maig, 19 h
Plaça Sant Joan
Gratuït
A càrrec de la Banda Municipal de Lleida i l’Escola de dansa
Dancescape.
Concert de la Banda Municipal de Lleida i actuació de dansa
a càrrec de Dancescape, amb temes musicals europeus
d’ahir i d’avui. Activitat coorganitzada amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.

