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Mollet dedica el Dia d’Europa als joves
L’Ajuntament de Mollet ha organitzat un seguit d’activitats durant la
setmana del Dia d’Europa que se celebra el 9 de maig. Les activitats estan
centrades en diferents xerrades als Instituts i s’aprofitarà també aquesta
setmana europea per presentar el Fons Especialitzat sobre la Unió
Europea. Totes aquestes activitats són en llengua anglesa per tal de
promoure la pràctica d’aquest idioma entre els i les joves de Mollet per
facilitar-los la mobilitat a nivell europeu.
Europa als Instituts són unes jornades formatives que tracten sobre les diferents
oportunitats que la Unió Europea ofereix als joves en l’àmbit de l’educació, la
formació, el voluntariat i el món laboral.
En concret, s’informa dels diferents programes europeus adreçats als joves per
fomentar la seva mobilitat dins de la UE, com ara el programa Erasmus, el Servei
de Voluntariat Europeu i la Garantia Juvenil. Durant aquestes sessions també es
presenta el format de currículum europeu homologat Europass, que facilita la
mobilitat acadèmica i laboral per Europa.
Pel que fa les activitats adreçades als instituts, el dimarts es va oferir una xerrada
a l’Institut Vicenç Plantada i aquest dijous dues més a l’Institut Mollet i a l’Escola
Anselm Clavé
Europa als Instituts és una activitat que ofereix l’Ajuntament de Mollet en
col·laboració amb el punt d’informació de la Comissió Europea Europe Direct
Barcelona i que gestiona i coordina la Direcció de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona des de l’any 2009.
Durant aquesta setmana del Dia d’Europa també s’aprofitarà per presentar el
Fons Especialitzat sobre la Unió Europea. Serà aquest dijous 12 a les 18.00h a
la Biblioteca de Can Mulà.
Les activitats finalitzaran aquesta mateix dijous amb una xerrada a la Biblioteca
a les 18.30h que, sota el títol “Mollet a Europa”, anirà a càrrec d’Adrià Calvet,
professor de Dret públic a la Universitat Rovira i Virgili i consultor de polítiques
europeesi del regidor de Projectes Europeus i Relacions Internacionals Raúl
Broto.
Un cop finalitzi la ponència, hi haurà un col·loqui amb participació del Grup de
Conversa amb Anglès, activitat que des de l’Ajuntament, a través de la regidoria
de Joventut, s’organitza cada dijous a la Biblioteca.

Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de Mollet organitza un seguit
d’activitats entorn al Dia d’Europa, i la voluntat del consistori és mantenir i fer
créixer aquesta iniciativa durant els propers anys.

(adjuntem fotografíes de la primera xerrada)
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