Nota de Premsa
Calvià, 22 de juliol de 2021

CALVIÀ REP UN GRUP DE JOVES DE GRÈCIA EN EL MARC DEL PROGRAMA
D'INTERCANVI "ERASMUS+: JOVENTUT EN ACCIÓ"
Durant una setmana realitzaran diverses activitats per conèixer l'entorn, la cultura i
el patrimoni de l'illa i el municipi

Calvià ha rebut avui a un grup de 18 joves, entre 15 i 23 anys, procedents de Grècia, en el
marc del programa "Erasmus+: Joventut en Acció" d'intercanvi juvenil. Entre els dies 21 i
30 de juliol realitzaran diverses activitats artístiques, culturals i comunitàries dins d'un
programa elaborat pel Departament de joventut de l'Ajuntament de Calvià junt amb un
grup de 16 joves del municipi.
Aquest matí, a l'edifici juvenil d'Es Generador, la tinenta de batle de Participació Ciutadana
i Joventut, Marga Plomer, ha donat la benvinguda als al·lots i al·lotes procedents
d'Atenes. Plomer els ha desitjat que la seva estada a Mallorca sigui enriquidora amb les
activitats diverses que se’ls ha preparat i que realitzaran amb el grup de Calvià. Així
mateix, ha fet incidència en què són activitats d’oci sà i coherente tot respectant les
mesures sanitàries.
Al llarg de la setmana, es faran visites culturals tant a la capital, Palma, com als pobles
més emblemàtics de la Serra de Tramuntana, així com excursions dins del municipi de
Calvià, a la Finca Galatzó, o en caiac per les illes Malgrats. Aquestes sortides es
combinaran amb altres activitats culturals, musicals o mostres gastronòmiques, entre
d'altres, que es realitzaran a Es Generador.
Amb la realització d'aquestes activitats, que s'han programat des del Departament de
Joventut seguint totes les mesures preventives per dur-les a terme amb el màxim de
garanties de seguretat, es promou un oci responsable i amb valors, motivant la comunitat
local a què realitzin projectes europeus i a que consumeixin activitats artístiques i
culturals.
A finals del mes d'agost està previst que es dugui a terme la segona fase de el projecte,
que consisteix en què el grup de joves de Calvià es desplaci a Atenes i allà els seus
amfitrions i amfitriones grecs els mostrin la història, monuments i tradicions culturals i
artístiques de la seva regió.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

Nota de Prensa
Calvià, 22 de julio de 2021

CALVIÀ RECIBE A UN GRUPO DE JÓVENES DE GRECIA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INTERCAMBIO “ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN”
Durante una semana realizarán diversas actividades para conocer el entorno, la
cultura y el patrimonio de la isla y el municipio
Calvià ha recibido hoy a un grupo de 18 jóvenes, entre 15 y 23 años, procedentes de
Grecia, en el marco del programa “Erasmus+: Juventud en Acción” de intercambio
juvenil. Entre los días 21 y 30 de julio realizarán diversas actividades artísticas, culturales
y comunitarias dentro de un programa elaborado por el Departamento de juventud del
Ajuntament de Calvià junto a un grupo de 16 jóvenes del municipio.
Esta mañana, en el edificio juvenil de Es Generador, la tenienta de alcalde de
Participación Ciudadana y Juventud, Marga Plomer, ha dado la bienvenida a los chicos y
chicas procedentes de Atenas. Plomer les ha deseado que su estancia en Mallorca sea
enriquecedora con las actividades diversas que se les ha preparado y que realizarán con
el grupo de Calvià. Asimismo, ha hecho incidencia en que son actividades de ocio sano y
coherente respetando las medidas sanitarias.
A lo largo de la semana, se realizarán visitas culturales tanto a la capital, Palma, como a
los pueblos más emblemáticos de la Serra de Tramuntana, así como excursiones dentro
del municipio de Calvià, a la Finca Galatzó, o en kayak por las islas Malgrats. Estas
salidas se combinarán con otras actividades culturales, musicales o muestras
gastronómicas, entre otras, que se realizarán en Es Generador.
Con la realización de estas actividades, que se han programado desde el Departamento
de Juventud siguiendo todas las medidas preventivas para llevarlas a cabo con el máximo
de garantías de seguridad, se promueve un ocio responsable y con valores, motivando a
la comunidad local a que realicen proyectos europeos y a que consuman actividades
artísticas y culturales.
A finales del mes de agosto está previsto que se lleve a cabo la segunda fase del
proyecto, que consiste en que el grupo de jóvenes de Calvià se desplace a Atenas y allí
sus anfitriones y anfitrionas griegos les muestren la historia, monumentos y tradiciones
culturales y artísticas de su región.
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