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HOMENATGE A
DIVINA ESTEVE
EN EL DIA
INTERNACIONAL
DE LA DONA

L'Àrea de la Dona presentarà el programa
d'actes el 3 de març amb la lectura del

cursos
CURSOS DE MILLORA
PROFESSIONAL I LLEURE
L'Institut Municipal de Treball ofereix
un ampli ventall de cursos de millora
professional i lleure.
Del 3 al 17 de març, Excel bàsic; del
19 de març al 2 d'abril, Excel avançat;
del 3 al 17 de març, Microsoft Project;
del 8 de març al 5 d'abril, Base de
dades: Access; del 8 al 29 de març,
programació en HTML; del 3 al 17
de març, Gestió de la qualitat a
l'empresa; del 22 de març al 12
d'abril, Parlar i expressar-se en públic;
del 24 de març al 9 d'abril, taller de
memòria; del 22 de març al 12 d'abril,
Iniciació a la grafologia; del 14 de
març al 4 d'abril, Tècniques de
relaxació, i del 17 de març al 7 d'abril,
Cuina vegetariana.

i Institut Municipal de Treball
Salvador Seguí. Carrer de Ramon
Argilés, s/n. 2n. 973 24 77 37

Imatge promocional del Dia de les Dona, que se celebrarà a Lleida per mitjà de diversos actes.

manifest Compromisos per a la igualtat,
compromisos per a la democràcia al Saló
de Plens de l'Ajuntament. Del programa
cal destacar les obres de teatre que es
desenvoluparan al Cafè del Teatre de
l'Escorxador, el dia 9 de març a càrrec de
la companyia Teatre Nacional de
Catalunya, que presentarà l'obra Escenes
d'una execució, de Hovard Barker, i el dia

14 a càrrec de Beth Escudé, que oferirà
l'obra Cabaret diabòlic .
Les entitats de dones de Lleida i altres
entitats ciutadanes també han organitzat
actes per commemorar la diada com ara
taules rodones, conferències, lectures
poètiques, xerrades, jornades, teatre i
actes de caire festiu i reivindicatiu.

NEIX UNA FUNDACIÓ PRIVADA QUE
TREBALLARÀ PER MILLORAR
ELS ESPAIS URBANS
La ciutat compta amb una nova fundació
privada que vetllarà pel seu paisatge
urbà. Es tracta de la Fundació del
Paisatge Urbà de Lleida, una entitat que
neix arran del Pla Integral de Qualitat
creat per l’Ajuntament de Lleida i Turisme
de Lleida i que estableix la necessitat
de comptar amb un pla d'actuació que
promogui la recuperació del patrimoni
local.
Entre les funcions que assumirà hi ha
l'impuls de programes de descoberta
de patrimoni i relatius a l'embelliment
dels carrers, la difusió de les restes
arqueològiques en espais públics i
privats, i la cooperació amb els segments
desprotegits de la societat i amb els
països del Tercer Món.

La difusió arqueològica, un dels objectius.

La nova entitat s'inscriu en la voluntat
municipal de la nova llei del mecenatge
del 2002, que afavoreix la participació
privada en accions d'aquest tipus que
reverteixin en la ciutat. En aquest sentit,
també s'han creat les fundacions de
l'Agenda 21 i d'Arqueologia Industrial.

LA PAERIA/març 2003

urbanisme

L'escriptora i diputada al Congrés Carmen
Alborch serà una de les principals
protagonistes del programa que enguany
ha preparat l'Àrea de la Dona de
l'Ajuntament de Lleida per commemorar
el Dia Internacional de les Dones, el 8 de
m a r ç . A l b o rc h p ro n u n c i a r à u n a
conferència titulada Quan la memòria és
dona, el dia 6 a les 19 h, al Teatre de
l'Escorxador. El mateix dia, a les 20.30 h,
el Cafè del Teatre de l'Escorxador també
serà l'escenari d'un acte de record molt
especial per una dona, ja que es retrà un
homenatge a la desapareguda Divina
Esteve, delegada d'Indústria, Comerç i
Turisme, morta en accident laboral el
passat 2002. Participaran en l’acte totes
les sectorials, vocalies, associacions i àrees
de la dona de la ciutat.

