Octubre de 2014 • Drets

Civils

En marxa el programa “Activa’t al Casal”

• Amb una dotzena de tallers de diferents temàtiques que es van repetint al llarg del curs

dimecres, i també el primer i segon dijous de cada mes, de 18.00 a 20.00 h,
al Casal de la Dona (plaça Fanalets de
Sant Jaume, s/n) o al Centre Cívic del
Centre Històric (pl. l’Ereta). Les dones
interessades a participar en els tallers
i les activitats poden demanar més

Les novetats d’aquesta
edició són el taller “Cuida’t”,
l’activitat “A tot ritme”
i l’espai de debat “Què
opinem les dones?”
El Casal de la Dona acull la majoria dels tallers i les activitats. © Drets Civils

L

a Paeria, per mitjà de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Igualtat, organitza un any més el
programa d’activitats “Activa’t al Casal”, que amplia els tallers i les activitats per continuar promovent la salut,
el benestar, el creixement personal i

els drets de les dones de Lleida. El projecte ofereix una dotzena de tallers de
diverses temàtiques d’interès que es
van repetint al llarg del curs.
Les activitats són d’accés lliure i gratuït, i tenen lloc els dilluns, dimarts i

informació al Casal de la Dona (Plaça
Fanalets de San Jaume, s/n - Telèfon
973 70 04 61).
Les novetats d’enguany del programa “Activa’t al Casal” són el taller
“Cuida’t”, l’activitat “A tot ritme” i també s’inicia el nou espai de debat “Què
opinem les dones?” •••

Exposició sobre la Transició a Lleida

• Tindrà lloc al Centre d’Art La Panera a partir de la segona quinzena de febrer del 2015

A

mb el nom “Espais i temps
de la Transició a Lleida”,
l’Ajuntament de Lleida projecta organitzar una gran exposició a La
Panera a partir de la segona quinzena
de febrer del 2015 per mostrar i posar
en valor els esdeveniments ocorreguts a la ciutat durant aquest període

La Paeria vol donar un gran protagonisme als ciutadans i les ciutadanes
tant en la cessió temporal de materials que facin referència a aquest
període, com per deixar palesa la
particularitat de la Transició a Lleida.
Així, l’Ajuntament fa una crida als lleidatans i les lleidatanes perquè aporti

tot tipus de material vinculat a la Transició a Lleida, com fotografies, cartells,
fulls volants, cartes, pamflets, documents, vídeos i films, objectes singulars, etc. El material es podrà lliurar a la
Regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Igualtat. L’exalcalde Antoni Siurana
presideix el consell assessor. •••

La Paeria demana als
ciutadans que aportin
material per a la mostra,
com fotos, cartells, pamflets,
cartes, vídeos i films, etc.
històric. Aquesta mostra, impulsada
per la Regidoria de Drets Civils, és la
millor manera de posar en relleu una
situació social, política, econòmica,
cultural i educativa d’un període, sovint força desconegut, però viscut de
primera mà per bona part de la població lleidatana actual.

Acte de presentació del projecte, amb els alcaldes Àngel Ros i Antoni Siurana. © Paeria
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