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Ciuta’ ellatomaa
a. .starpe lafesta
‘Sorti alCarr-r’
laplaça des Bom s’omplirá demá d’activitat
amb 90 entitats que mostraran el que fan
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Quasi un centenar den,itats de
citiiadella ompliran derÑ la plaça
des Born dacEivitais en la fesca
«SorIlm al Carrer». IiAjunrament
de Ciutadella aposta per aquesta
quarta ediciócom el millor expo
sitor perqué les entitatS donin a
conéixer el que fan, La festa. de
carácterquatrienal. cOma després
de última edicié. que es celebra
€12010. Les anterio,s sbavlen oiga
nitraL el 2002 i, la primera. lany
2000 Fn aquesEs 4ar~’sdediferéncia des de lestrena de «Sortim al
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E bede José Masis de sudas ambAwciiladon Pons.

1

PROJEcTE COMUNITARI
El batie de Ciutadella.José María
de Simas. i la regidora dEducació.
Auxihadora lkin~ presentaren alt
el certamen, que romandrá obert
duranttot el dissabte dli a23hor~
A més de les parades de cada una
de les 90 entitals participants. hi
haurá actlvltats paral-leles. Aix!,
entre les lii les 19 hores, hi haurá
diferents tallers (de
lectura, de ílamenc, de meditació o
descultura 1 pintii
ya. de nanses, dan
lan,cjQ
Sa o reclclatge). A la
vepda,enaelal9
lles 23 hores. a
l~scenar1lu batirá
de dansa. teatre,
gospflliasb~
1 d’allres. També
hlhaiiráaclMtals
que es (aran ala
plaçacom la aeadé d’un laberint,
degustacló de comerç just, uncin
cult de mobilitat. un circuir de
cavalls luna glmcana de velos.
entre daltres. Segons la regidora.
la (esta «Sortim al Carrer, esdevé
el mostrador ideal per mostrar la
‘4laiitat del teixitassociadudeclu
tadella,en totes les vessan~ sodal,
ctdmratveynatespordn,deVeu’
re, de la solidaritat od’educadó.
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Carner» han desparegut entilats i
shan crea, de noves, el que demos
Era la vitalica, del Eeixit associaciu
de Ciutadella.
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Fes lateva
própia portada ¡
du la teva foto a
I’estarid des Diari
Es Diar? també ha vol
gut sumar-se a la iniciativa
Impulsada per lAjunta
mcm de Ciutadeila 1 mun
tará la sen própia parada
a la plaça des bm. El diaci
«Menorca.’ té pmevist tina
Me d’actlvltats
perdonar a
wn~m

coenesfa
undiarl,
fle
la tilles
1330 hores
esfatá.jn la
fledepotta~
des, en fina
Igrempo
dma endorse
la sen peña
da pe.sonailt
zada.Sl vol que
abpo.tadaswtlunafoto
rafia en concret només hi
ha que dum-la.tMnbéhi
batirá un concett de Bep
Marqués per presentar el
disc de Sant Joan (12,15
hores) lun concurs de fo’
tografles. amb tres premis
dlfements,

589€
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E progiama e. va presentar abb~ a l4adament de Sant Utds.

79€

Abre
puerta
a la
primavera
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FOTOAI SINT LISAS

Sant huís promouel voluntariat

la

1’ El Moli de Baix impulsatrn progr
LPSI&

florecen
las novedades.
II
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Lljuntament de Sant tiuls inicia el progra
ma eCompta amb jo!*, una Iniciativa per
posar a l’abast deljoventeines permlilomr
la sen emancipadó. afavorint les habili
tats ampllant eis coneixenlents i la seva
creatMtat,
Aquest programa ha estar elaborar por
i’equip ttcnic del Molí de Baix. í está desd’
nat ajoves dentre els 14 i els 17 anys. per
promoure acdons voluntáries que eduquen
actituds responsables envers la socieral.
Ahí. «Compra a,nb jo!» és un programa de
voltunariat i aprenentat~, peró també, una

apensatperalsjoves

oportunltat per estar en actludurantl’esdu,
pafliclpantenelseivel que cada jove esco
Dclxi d’enuedifetents acdOTfl 51gW soda],
lingüística, mediambiental, culwral, turis
dcao esporflva.
Aquest sen’el estará asslstlt perl’educa
dora social de rárea deJoventut, istcupará
detatendóalesüni]iesi lesencitatscoHabo’
radores, les que robjectiu d’aquest pmojec’
teés encaminar eflvesa possibles forma
dons professionals. fomentant la capacltat
de compromis i la superació personal. A
més, després de realitzar el servei, es pr.
veu un pedt supon econóinic por aisjov~
com ajur en els estudis

