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ELS LLIBRES I
LA MUSICA PRENEN
EL CARRER PER
SANT JORDI

L'Ajuntament de Lleida potenciarà un any
més la tradicional diada del 23 d’abril
mitjançant activitats com el concert de Sant
Jordi. Sota la direccció d'Amadeu Urrea, la
Banda Municipal de Lleida interpretarà a la
plaça de la Paeria, a les 19.30 h, fragments
de la sarsuela Cançó d'amor i guerra, de
Rafael Martínez Valls, i peces d'autors com
Quincy Jones o Glenn Miller.
Pel que fa a la producció bibliogràfica d’àmbit
municipal, l'Ajuntament exhibirà tot el dia a
la plaça de la Paeria les darreres novetats
editorials, mentre que el Pati del Palau de la
Paeria acollirà la mostra Edicions municipals:
col·leccions de la Paeria, amb un centenar
de llibres de les col·leccions temàtiques
editades per la Paeria, com ara La Banqueta,
Guillem Botet, Nadales, Iltirda, Antropològica,
Impasse, Encontre de creadors, Pregons de
la Festa Major, Transversal revista de cultura

La Paeria exhibirà una selecció de la seva producció bibliogràfica.

contemporània i Urc. Revista literària; i la
trilogia Usatges i constitucions de Catalunya
s. XIV.

de l’activitat es retrà homentage a Divina
Calzada i a Bartomeu Closa i es clourà l'acte
amb el concert del grup The Ministrels.

El Consell Escolar Municipal també celebrarà
la festa de Sant Jordi el dia 24 d'abril, amb
una conferència a l'Auditori Municipal sobre
Les oportunitats educatives i d'inserció laboral
de les persones discapacitades. En el decurs

Les entitats de la ciutat també celebraran
la diada amb actes com la ballada de
sardanes organitzada pel Grup Sardanista
Montserrat i que tindrà lloc a les 19 h a la
plaça de la Catedral.

consum

NOVA GUIA PER
COMPRAR DE
MANERA
“ECOLÒGICA”

L'Ajuntament de Lleida, a través de la
Fundació Agenda 21 i de l'Institut
Municipal del Mercats i Consum, ha
elaborat la Guia de consum sostenible, un
manual d'informació pràctica que
proporciona a l’usuari una sèrie de
consells sobre com comprar de forma
respectuosa amb el medi ambient. La
iniciativa respon al plantejament que
l’ecologia és una qüestió que implica tota
la ciutadania en tots els àmbits de l’activitat
quotidiana.

un consum més sostenible. Així, el llibre
parla de qüestions com la compra diària,
la compra de roba i calçat, la compra
d'electrodomèstics, vehicles i habitatges,
la gestió de residus i les ecoetiquetes. En
tots aquests camps aporta els millors usos
per respectar el medi ambient.

La Guia de consum sostenible incideix en
aquells detalls relacionats amb les
compres que poden millorar-se per assolir

En el cas dels residus, la Guia de consum
sostenible aconsella evitar bosses de plàstic
i anar a comprar amb cistell, així com evitar

els productes embolicats individualment
amb safates de forexpan, amb bosses
de plàstic i amb més d'un embolcall.
La Paeria ha editat 5.000 exemplars de
la Guia de consum sostenible, que es
faran arribar a associacions de veïns i
de consumidors. A més, tothom podrà
consultar el manual a través d’Internet.
La coordinació del llibre ha anat a càrrec
de l’Institut de Mercats i Consum i de
l’Àrea de Medi Ambient.
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