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LA FESTA DE LA
DIVERSITAT
CULTURAL ARRIBA
ALS CARRERS DE
LA CIUTAT

Lleida acull del 23 al 30 d’abril la Setmana
de la Diversitat, una iniciativa destinada
a mostrar i a defens ar la realitat
pluricultural de la ciutat i la riquesa social
que això representa.

Els espais seran concretament els de
“Música”, amb ritmes llatinoamericans,
arabs, etc.; “Dansa”, amb balls dels
Balcans, gitanos o africans; “Contes”, amb
una marató de contes organitzada per
Médicus Mundi; “Jocs”, que inclou una
ludoteca mòbil, un taller de castellers i
altres activitats; “Plàstic”, amb grafits,

cursos
CURS DE COMPOSTATGE
DOMÈSTIC
El Centre Iris ha programat per als dies
2 i 3 d'abril un curs de compostatge
domèstic. Es tracta d'un taller per
conèixer l'elaboració d'adob orgànic
mitjançant la tècnica de compostatge
a partir dels residus domèstics; saber
els avantatges ambientals i econòmics
q u e o fe re i x e l c o m p o s t a t g e
descentralitzat (domèstic i veïnal); saber
les raons per les quals és convenient
reciclar els residus orgànics de la llar
i del jardí, i conèixer els diferents models
de contenidors i tècniques per a la
realització del compostatge.
Aquest curs, que es portarà a terme
de 19.00 a 20.30 h, l'impartirà Raúl
U rq u i a g a , c o o rd i n a d o r d e l a
campanya "Amigos de la Tierra".

iCentre Iris. Carrer Tallada, 32. 973
70 04 55

La Setmana de la Diversitat està conformada per un seguit d’actes lúdics, festius i culturals.

trenes o henna; “Informació-Medies”, un
punt d’informació general amb Internet, i
“Escenari”, amb actuacions de diferents
grups amateurs de música i dansa.
La Setmana inclou també activitats com
“Un dia per l’esperança” organitzat per
Intermón Oxfam i que es farà el dia 27 al
Clot de les Granotes; les exposicions sobre

La Mediterrània: Una cruïlla de pobles i
L’art des de la diversitat, al Palau de la
Paeria; una mostra de material pedagògic
al Centre de Recursos Pedagògics del
Segrià; el musical Cercles al Teatre
Principal; conferències sobre la diversitat
cultural a càrrec de l’antropòleg Manuel
Delgado, o el concert que protagonitzarà
Nash Marraquech al Cotton Club.

LLEIDA COL·LABORA
AMB L’ABADIA
DE MONTSERRAT

alcaldia

La Setmana de la Diversitat Cultural
engloba diferents activitats de caire cultural
i festiu que tenen el seu acte central el
dissabte 26 d’abril a la plaça Sant Joan.
Durant tot el dia, nombreses entitats
ciutadanes oferiran espais que estaran
oberts a la participació dels lleidatans.

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, ha
visitat l’abadia de Montserrat, on ha
estat rebut per l’abat, Josep Maria Soler,
i pel director general de la Fundació
Abadia de Montserrat 2025, Josep
Sinca, per tal d’ultimar els tràmits
adreçats a la signatura d’un conveni de
col·laboració entre la ciutat de Lleida i
l'entitat religiosa.
El paer en cap va aprofitar el
desplaçament a Montserrat per visitar
el monestir, per assistir al cant de la
Salve i del Virolai a càrrec de l'escolania
de Montserrat i per dinar amb la
comunitat benedictina.
Després d’aquesta trobada preliminar,
el director general de la Fundació Abadia

Un moment de la trobada a Montserrat.

de Montserrat 2025 es traslladarà a la
ciutat de Lleida per formalitzar l’acord
de col·laboració. En virtut del conveni,
la Paeria cooperarà en la restauració del
santuari i en diverses obres socials
promogudes per la fundació.
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