L'Ajuntament al Peu de la Lletra
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D'INFORMACIÓ

JUVENIL

Festival de la Jeunesse des Pyrennes
La propera tardor, concretament el dimecres 30 i dijous 31 d’octubre i divendres
1 de novembre, joves de Cassà participaran a la primera trobada de joves creatius que s’organitza en el marc del programa europeu INTERREG III A a
Bonascre, altiplà d'Ax-les Thermes
(França).

QUÈ ÉS EL PROGRAMA
INTERREG?
L’objectiu d’aquest programa és fomentar el desenvolupament regional integrat entre regions frontereres veïnes
per tant, el desenvolupament de centres
econòmics i socials transfronters mitjançant l’aplicació d’estratègies comunes de
desenvolupament. Concretament,
INTERREG està adreçat a finançar activitats de relació, d’intercanvi d’experiències, de creació de xarxes o de promoció conjunta en els àmbits econòmic, turístic o cultural. En el cas que ens ocupa,
Primer dia del taller de grafits, una de les activitats d'estiu promogudes des del
la zona transfron-terera franco-espanyo- Punt d'Informacio Juvenil de Cassà
la. Així doncs, les demarcacions de
Lleida, Girona, Guipús-coa, Navarra,
Ø Al vespre, retorn a Bonascre.
Osca i els departaments de Pirineus-OriP
ROGRAMA DEL FESTIVAL
Ø Sopar seguit d’una actuació musientals, Arieja, Alta Garona i Alts Pirineus
cal amb el següent tema: prevenció dels
DE
LA
J
EUNESSE
Atlàntics.
riscs auditius.
Ø Concert a càrrec del grup de rock
Tot i que encara falta que els organitzaRigor i actuació de tots els grups que ho
EIXOS D’ACTUACIÓ DEL
dors perfilin els últims detalls d’aquest Fesdesitgin.
tival, ja ens han fet arribar un primer
Divendres 1 de novembre de 2002
PROGRAMA INTERREG.
esbos. La programació sembla que seØ Al matí, organització d’un rallye
guirà aquesta línia:
esportiu
i lúdic a Bonascre.
El programa INTERREG compta amb
Dimecres 30 d’octubre de 2002
Ø
Dinar
i retorn dels participants als
quatre eixos d’actuació que són els que a
Ø Rebuda a l’estació de Bonascre
seus llocs d’origen.
continuació s'exposen:
(Ax-les-Thermes)
Eix 1. Estructuració i consolidació de
Ø Recepció oficial amb presència de
l’espai transfronterer on s’hi ha assignat
representants polítics.
PARTICIPANTS
44,21 MEUR.
Ø Sopar de benvinguda
EIX 2. Desenvolupament de l’activitat i
Ø Vetllada amb un grup de
Ja hem fet referència en l’epígraf En què
de l’ocupació on s’hi ha destinat 96,23
“conteurs” regionals
consisteix el programa INTERREG? A les
MEUR.
Dijous 31 d’octubre de 2002
demarcacions que en poden formar part.
EIX 3. Societats obertes i solidàries. InØ Al matí, taules rodones que sobre:
En aquest sentit doncs, a hores d’ara notercanvis, integració social i igualtat home·
“pratiques citoyennes”
més podem donar a conèixer qui seran
dona per import de 96, 23 MEUR.
·
Associacions i vida cultural
els participants a nivell de Girona. Són:
I, finalment, l’EIX 4. Assistència tècnica
·
Ajuts pel desenvolupament d’un
Toc de Xarel·lo, The Spam, grup de músial que s’hi ha assignat un total de 6,74
projecte amb joves
ca format per Marta Pérez, Francesc
MEUR.
·
Els intercanvis europeus
Sayeras i Ferran Gasau; i els professors
El tercer d’aquests eixos és el que perØ Al migdia, sortida amb bus cap a
de l’Escola Municipal d’Art de Cassà,
metrà portar a terme el Festival de la
Forges de Pyrène
Carles Torrent, Marta Rich i Sergi Batlle.
Jeunesse des Pyrenées i, més concretaØ A la tarda, espectacles en diverEn el moment de tancar aquesta edició
ment, l’epígraf 10 d’aquest eix que fa reses localitats de la regió. Hi haurà: grafit,
de LLUMIGUIA falta per confirmar la possible
ferència a la promoció i el desenvolupamúsica moderna i tradicional, cant, danassistència dels integrants del grup de
ment d’accions culturals comunes i el
sa tradicional i actual, arts plàstiques, hipteatre de l’IESCassà.
multiculturalisme.
hop, capoeira, teatre al carrer, circ,…
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