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ACTES LÚDICS I
CULTURALS A LA
SEGONA SETMANA
DE LA DIVERSITAT
CULTURAL

participació ciutadana (contes, música,
plàstica, dansa, jocs, videoclips).
El dia15 tindrà lloc la inauguració d’una
exposició a la plaça Sant Joan titulada
“D’arreu: diversitat artística a Lleida”. El dia
16 s’inaugurarà a les 22 h la Segona
Setmana de la Diversitat al Cafè del Teatre
amb un concert poètic, lectures i músiques

del món. El 18 hi haurà un espectacle infantil
a càrrec de La Baldufa a l’Espai 3, mentre
que la Sala Jaume Magre acollirà el dia 19
una lectura de poemes. Diverses dones
immigrades que viuen a Lleida explicaran
les seves experiències el dia 21, mentre que
el 22 el Cafè del Teatre acollirà el Cinemactiu.
Un concert a càrrec de l’Orkestina, al River
Cafè, el dia 23, clourà la festa.

La regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Immigració, juntament amb l’Orfeó Lleidatà,
ha organitzat la II Setmana de la Diversitat
Cultural, iniciativa que es farà del 16 al 23
d’abril i que inclourà diverses activitats de
caire lúdic i cultural. La setmana es planteja
com un espai de coneixement i d’intercanvi
cultural per promoure la integració de les
persones —amb una atenció especial al
col·lectiu d’immigrants— i aglutina l’esforç
de diferents entitats culturals, de lleure,
d’immigrants, veïnals i solidàries.

participació ciutadana

L’acte principal tindrà lloc el dissabte 17
d’abril, a la plaça Sant Joan, amb un escenari
central i nombrosos espais on les entitats
ciutadanes oferiran activitats obertes a la

Imatge de la festa de la diversitat celebrada l’any passat a la plaça Sant Joan.

taller

CONVOCATS ELS
PREMIS BAULA I
CRISTINA PIZAN

L’Ajuntament de Lleida ha convocat el
Premi Baula amb la voluntat de contribuir
al foment i difusió d’experiències
participatives en l’àmbit de la gestió de
polítiques locals. Podran concórrer al
premi totes les administracions locals,
persones que n’hagin estat responsables
o entitats que hagin treballat en
experiències de participació ciutadana
en comunitats de llengua catalana. Els
treballs presentats hauran de reflectir el
procés d’implementació i avaluació pel
que fa als seus resultats finals, d’una
experiència de participació ciutadana. El
termini s’acaba el 15 de setembre.
D’altra banda, la Paeria ha convocat el
premi Cristina de Pizan per contribuir al
foment d’experiències per a la promoció
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LA NIT ÉS JOVE
El Centre Municipal d’Informació
Juvenil ha organitzat per a aquesta
6è tinent d’alcalde
temporada diferents
activitats d’oci
Josep Maria
nocturn alternatiu
dins elLlop
cicle “La nit
i Torné
és jove”.
Els divendres 23 i 30 d'abril i el 7 i
14 de maig es portarà a terme un
taller de percussió llatina d’iniciació
(a les 21.00 h) i aprofundiment (a les
22.30 h) impartit per Milton Rivera.

de l’equitat de gèneres i la igualtat
d’oportunitats per a les dones en l’àmbit
de la gestió de polítiques locals, i a la
difusió d’aquelles que hagin estat més
exitoses i innovadores. Hi poden participar
les administracions locals, persones que
n’hagin estat responsables o que han
treballat en experiències de promoció de
la dona. El termini finalitza el 29 d’octubre.

Els dissabtes 17 i 24 d'abril i el 8 i 15
de maig (a les 19.00 h) s’impartirà
un taller de la dansa del ventre
conduït per Elvira Rovira.
Ambdós cursos es realitzaran a la seu
de l’Orfeó Lleidatà (carrer de Sant
Martí, s/n).

i Centre Municipal d’Informació
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