L'Ajuntament al Peu de la Lletra

PUNT

D'INFORMACIÓ

JUVENIL

HEREUS I PUBILLES
2002
Fa dos mesos, us invitàvem a
participar en l’elecció dels candidats a hereu i pubilla d’enguany.
Avui, en aquestes pàgines, us
anunciem qui han estat finalment
els escollits. La Festa Major del
2002 tindrà com a candidats a hereu: Pau Basart, Gerard
Cañigueral i Eduard Jiménez. Per
altra banda, com a candidates a
pubilla: Sandra Vaca, Joana
Camarilles i Gemma Puig. En el
programa de la Festa Major trobareu alguns apunts per a conèixer
millor aquests joves i aquestes joves nascuts l’any 1984.

VIVÈNCIES DE VIATGES.
CONCURS DE

Els candidats a hereu i pubilla 2002 de Cassà. D'esquerra a dreta: Gerard, Sandra,
Gemma, Pau, Joana i Eduard.

FOTOGRAFIA
CONDICIONS: La participació és lliure i gratuïta. Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres fotografies realitzades
en càmera convencional o digital. També s’accepten les imat-
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ges manipulades. Les fotografies han de ser inèdites. El format
de les fotografies ha de ser de 20 x 30 cm, i es poden presentar
en color o blanc i negre, amb suport paper.
Es valorarà el fet que s’hi reflecteixin les vivències personals
dels viatges a través del temps i de l’espai. Per tant, s’acceptaran les imatges de viatges realitzats a qualsevol punt del món,
en qualsevol època, sempre que sigui l’autor de les imatges qui
lliuri les fotografies.
PRESENTACIÓ:Les fotografies s’han d’identificar amb un títol
i un pseudònim, i s’hi ha d’indicar el lloc i la data aproximada de
la seva realització.
S’han de lliurar juntament amb un sobre tancat. A l’exterior del
sobre, s’hi ha d’anotar el pseudònim, i a l’interior, cal anotar-hi el
nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor.
Les fotografies s’han de presentar abans del dia 24 de maig a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
PREMIS: Un viatge per a dues persones en un hotel de tres
estrelles, dues nits amb mitja pensió, a la zona Boí-Taüll, considerada patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
VEREDICTE: El veredicte es donarà a conèixer el dia 7 de
juny a 2/4 de 8 del vespre durant la inauguració de l’exposició,
que es realitzarà amb les obres presentades, a l’antiga botiga
Gener Casadevall.

VIATGETECA JOVE
L’exposició Vivències de viatge que romandrà oberta del dia 7
al 16 de juny a l’antiga botiga Gener Casadevall, de ben segur
que ens farà pensar en l’estiu i en les nostres vacances.
Si decidiu marxar, al PIJCassà trobareu la VIATGETECA JOVE
amb informació detallada d’arreu del món: com podeu arribar a
aquell indret insòlit que heu escollit, on us podeu allotjar, què hi
podeu visitar, etc. A la VIATGETECA JOVE trobareu guies, mapes, llibres i dossiers que us poden ajudar a preparar un bon
viatge. Bones vacances a tots!!!
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