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Terrassa, 10 de juliol de 2015

Terrassa acull 37 joves d’Itàlia, França i Romania en
una trobada organitzada per l’Ajuntament
Aquest vespre es podran veure a la Baumann vídeos fets pels participants

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut, organitza aquests dies
una trobada de joves europeus amb la participació de nois i noies de quatre estats.
La ciutat acollirà fins el proper dijous un total de 37 joves provinents d’Itàlia, França i
Romania, que participaran en un seguit d’activitats juntament amb nois i noies de
Terrassa durant tota la setmana.
La de Terrassa és una de les diverses trobades “Intercities Mode On” que s’estan
celebrant a tot Europa en el marc del programa Erasmus+, subvencionades per la
Unió Europea.
Al llarg de tota la setmana, els participants faran activitats molt diverses com tallers,
visites a entitats, debats, gimcanes, etc, sempre amb el fil conductor de la
participació dels joves a les ciutats, per tal de promoure la reflexió sobre la
importància de la participació i la implicació social i intercanviar experiències i bones
pràctiques. Els joves coneixeran diverses entitats i projectes de Terrassa com la
Colla Castellera Minyons de Terrassa, els Diables de Sant Llorenç, l’Associació de
Circ Tub d’Assaig o el restaurant social La Trobada, entre d’altres.
Una de les activitats programades estarà oberta a tota la ciutat. Es tracta d’un passi
de videos a la Casa Baumann, avui a les 21.30h. En aquesta sessió, cada grup
presentarà un vídeo gravat al seu país d’origen en què els participants responen a la
pregunta ‘Com participen els joves a la teva ciutat?’ A més de mostrar els vídeos,
cada grup explicarà com el va fer. L’idioma vehicular d’aquesta activitat serà l’anglès,
com el de totes les activitats que faran els joves als llarg de la setmana. De fet, un
dels al·licients pels participants a la trobada és l’ocasió que tindran per a practicar
l’anglès de forma intensiva durant tota la setmana.
Durant la seva estada a Terrassa s’ha programat també una visita a l’Ajuntament. El
regidor de Joventut i Lleure, Noel Duque, rebrà els participants el proper dilluns a les
10h al Saló de Sessions.
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