PROGRAMA SETMANA EUROPEA A LA COMUNITAT VALENCIANA
València. Centre del Carme. C/Museu. 4 maig. 09:30 a 13:30 h

Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una mirada valenciana.
Jornada divulgativa organitzada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Universitat
de València Estudi General, en col·laboració amb Europe Direct Comunitat Valenciana per a donar a conéixer treballs recents sobre el Patrimoni Cultural Valencià realitzats des d'una triple perspectiva: conserva ció preventiva del patrimoni artístic, patrimoni bibliogràfic i documental i anàlisi i ordenació del patrimoni paisatgístic
S'exposarà una selecció dels millors treballs de fi del Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Identificació,
anàlisi i gestió de la Universitat de València -Estudi General.
L'acte finalitzarà amb una taula redona de debat i participació oberta a tots els assistents.
Este acte s'emmarca així mateix dins de les celebracions de l'Any Europeu de Patrimoni Cultural.

València. Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, 2. Del 5 al 13 de maig – 10:00 19:00 h
-Europe Direct Comunitat Valenciana t'informa: Europe Direct Comunitat Valenciana traslladarà l'atenció al
públic al pati gòtic durant esta setmana.
- Exposición dibuix Concursos “Pintem l’Europa que volem” i “30 anys d’Erasmus
Durant la Setmana de Palau, el Pati gòtic del Palau de la Generalitat serà el centre de les seues activitats.
En estes dates, podrà visitar-se allí l'exposició de dibuixos participants en el concurs “Pintem l’Europa que
volem”, organitzat en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic, els premis de la qual seran atorgats el dia 9 de maig en este mateix lloc. Així
mateix s'exposaran els treballs premiats en el concurs de fotografia,

microrrelats i vídeos “30 anys d’

Erasmus”, coorganitzat amb la Conselleria d'Educació.
Finalment, es projectaran els curtmetratges EU&ME, i vídeos sobre el Voluntariat Europeu de l'IVAJ, i sobre
exemples de projectes finançats per fons europeus en la Comunitat.

Alacant. Centre Sant Joan, C/ Alcalde Vicent Baeza, 4 Sant Joan d’Alacant . 8 de maig 10:00 a 12:00h.
El Centre San Juan de l'Associació Pro-Discapacitats Psíquics d'Alacant (APSA) acollirà un taller de cuina
per a commemorar el dia d’ Europa en el qual els xavals realitzaran diverses elaboracions amb productes
característics de diferents països europeus que el públic podrà degustar.
Vos esperem!

Alacant. Delegació del Consell. Av. Dr Gadea 10.
- Portes obertes amb Europa. 7 a l'11 maig. 9:00 a 14:00h. Vine a informar-te de les oportunitats que t'oferix
Europa
- Evolució Musical a Europa: Concert del Col·legi Oratori Festiu de Sant Miguel d’ Oriola. 9 de maig a les
19:00h. S' interpretaran diverses peces de música clàssica europea i l'Himne d’ Europa. No t'ho perdes!

Centres SERVOF Alacant, Castelló i València: Diverses jornades. Diferents horaris
Vols viure experiències de treball a Europa? Des de diferents Centres d'Ocupació del Servof de tota la
Comunitat Valenciana es realitzaran trobades informatives amb prèvia inscripció, obertes a tot el públic
Calendari d'activitats

