Maig de 2017

Les poblacions de Miglianico i
Sant Esteve Sesrovires reflexionen
sobre Europa i la identitat local
Aquest cap de setmana, el projecte El futur de les petites ciutats d’Europa continua a Sant
Esteve Sesrovires amb una jornada de reflexió sobre la Unió Europea i la identitat local. El
debat reunirà al Casino a membres del teixit social i associatiu de la població italiana de
Miglianico i de Sant Esteve Sesrovires, així com als alcaldes de les dues poblacions
agermanades.
Placa d’agermanament
El projecte ha permès l’agermanament de Miglianico i Sant Esteve Sesrovires, dos pobles
amb un nombre d’habitants i d’unes característiques sociodemogràfiques similars. Sant
Esteve també està vinculat amb la ciutat francesa de Champniers. Divendres es descobrirà
a l’entrada del poble una placa que informarà als visitants de l’agermanament entre Sant
Esteve i les viles de Miglianico i Champniers. Tot seguit, la delegació italiana visitarà
l’Ajuntament on se li oferirà una recepció oficial i se signarà l’acord d’agermanament.
Europa i la identitat local
L’acte principal serà dissabte amb la jornada sobre l’Europa i la identitat local. La població
italiana estarà representada pel seu alcalde, Fabio Adezio, i per Vincenzo di Clerico
(assessor comercial i de mercat), Andrea Iannotti (assessor d’activitat productiva, indústria i
treball), Gianfranco Mancinelli (tresorer del comitè de festes), Lenadra Biasone (directiva de
l’Associació Pro Loco), Alice Aspite (comissió de cultura i professora) i Patrizia de Lutiis. La
part sesrovirenca estarà encapçalada per l’alcaldessa Maria del Carme Rallo i per
representats del teixit social i associatiu del municipi.
El debat tindrà lloc al Casino, aquest dissabte, a les 11.30h. Es tracta d’un acte obert al
públic i gratuït. No és necessària la inscripció prèvia.
Sant Esteve Sesrovires és l’únic municipi de Catalunya escollit per la Unió Europa per
desenvolupar el projecte El futur de les petites ciutats d’Europa. Aquestes jornades no tenen
cap cost per al municipi ja que es financen amb la subvenció concedida per l’organisme
europeu.
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