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Programa unitari a Lleida amb 43 actes
per commemorar el dia 8 de Març
• L’acte central del Dia Internacional de les Dones consisteix en la lectura del manifest
Lleida commemorarà el
8 de Març, Dia Internacional de les Dones, amb un
programa unitari amb 43
actes en total, organitzats
per part de l’Ajuntament de
Lleida i per 26 entitats de
dones de la ciutat.
L’acte institucional tindrà
lloc el divendres 8 de març,
a les 12.00 h, a la plaça del
8 de març, amb la lectura
del manifest del 8 de març.
La Paeria, per mitjà de la
Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Igualtat, també ha programat el dia 12
el lliurament dels VI Premis
Mila de Periodisme i de la
VIII Beca de recerca Cristina

L’Ajuntament i
26 entitats han
programat més
de 40 activitats
diverses a la ciutat
de Pizan. L’acte es desenvoluparà al Saló de Plens del
Palau de la Paeria a partir
de les 19.00 h.
El divendres 15, a les
19.00 h, se celebrarà a
l’Auditori Enric Granados un
acte de reconeixement a les
treballadores de la indústria textil i una desfilada de
moda de les alumnes dels
tallers de costura de les entitats de dones. L’entrada és
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amb invitació. Finalment, el
Servei d’Intervenció Especialitzada de la Generalitat
de Catalunya organitza el

dia 5 de març, a les 18.30 h,
al Cafè del Teatre l’activitat
“Dones i versos amb accent
lleidatà”. •••

• Oferirà a l’usuari assessorament sobre legislació, programes i ajuts de la Unió Europea
L’Ajuntament de Lleida acollirà un
punt d’informació europea després
d’haver estat seleccionat per la Comissió Europea entre diverses propostes
presentades a l’Estat espanyol i esdevindrà d’aquesta manera un dels
quatre punts informatius que desenvoluparan aquesta tasca a Catalunya
durant els pròxims 5 anys.

Projecció exterior

Lleida acull un punt d’informació europeu

Durant els pròxims 5 anys la
UE dotarà el punt informatiu
europeu amb una partida de
25.000 euros anuals
La Paeria, que ja desenvolupava
aquesta tasca d’informació i assessorament per mitjà de l’oficina Europe
Direct Lleida, situada a l’Edifici ÀgoraMercolleida (Av. Tortosa, 4), ofereix als
ciutadans informació general sobre
les institucions, legislació, polítiques,
programes i possibilitats de finançament de la Unió Europea, com també
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informació més concreta per resoldre
qüestions específiques sobre les polítiques comunitàries.
Igualment, Europe Direct Lleida
promou el debat local sobre la UE i les
seves polítiques i tramet les qüestions

i els suggeriments plantejats pels ciutadans a les institucions europees.
La UE dotarà el punt d’informació
europea de Lleida durant els pròxims
cinc anys amb una partida de 25.000
euros anuals. •••
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