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Projectes eramus+ In To Generation

Els passats 6 i 7 d’abril es va celebrar la 
V Trobada del Projecte “InTo Gene-

ration 2014-1-TR01-KA204-013399”, 
a Berlín (Alemanya), en què han par-
ticipat els sis socis membres dels cinc 
països que formen el consorci: Alema-
nya, Bulgària, l ’Estat espanyol, Grècia 
i Turquia.

En aquesta ocasió s’ has fassolit els ob-
jectius dels mòduls del curs que es realit-
za per a les micropimes familiars i per-
sones autònomes del territori valencià. 
Així mateix s’ ha finalitzat l ’aplicació per a 
Android que és gratuïta en Play Store i en 
la web del projecte www.into-generation.
eu, perquè qualsevol persona interessada 
puga realitzar el curs d’aquesta manera.

Comença, per tant, el pla pilot, en què 
participaran 30 micropimes i persones 
autònomes per país, i que comptarà amb 
un mínim de 200 participants entre tots 
els socis del consorci.

En la trobada també s’ ha determinat 
el contingut de la conferència final del 
projecte a realitzar el proper mes de juny 
a Ankara. Aquesta estarà presidida pel 
soci coordinador del projecte Seyhan Fi-
rat Gazi University i hi intervindran una 
dona de cada un dels socis del consorci 
(Beatriu Cardona, STEPV-IV, per l ’Estat 
espanyol; Izabella Witkowska BERLINK, 
per Alemanya; Özüm Akdere, per Turquia; 
Despina Kanellopoulou E-COMPASS per 
Grècia; Vasilka Sabena INTERPROJECTS 
per Bulgària),  per donar explicació de 
cada una de les parts del desenvolupa-
ment del projecte i els resultats obtinguts. 
També cal destacar la participació d’altres 
membres del projecte, representants polí-
tics i el ministre d’economia de Turquia.

Els socis de la V Trobada del projecte InTo Generation a Berlín

Dins de la diversitat dels projectes europeus 
2015, en una convocatòria en concret di-

rigida a la joventut, l’Escola Sindical de For-
mació Melchor Botella com a coordinador 
del projecte en consorci amb els socis Asso-
ciazione Darsena Teranga (Reggio Calabria), 
Associació Les Folies (Carcaixent) i el Liceo 
Artistico Mattia Preti-A. Frangipane (Reggio 
Calabria), del 30 de març al 6 d’abril amb un 
grup de 20 joves, 2 professors i 2 professores 
de música i dansa tradicional valenciana, han 
fet una mobilitat d’intercanvi a Reggio Cala-
bria (Itàlia).

En aquesta mobilitat, els 40 joves parti-
cipants entre italians (de la regió esmenta-
da) i valencians (de les localitats d’Algemesí, 
Carcaixent, Carlet, etc.) i el seu professorat 
acompanyant han realitzat tallers diversos 
per intercanviar idiomes, coneixements cul-
turals,  musicals i de dansa autòctons propis 
dels dos territoris participants, així com cos-
tums, gastronomia, etc.

El passat dia 20 d’abril, va tindre lloc a 
la seu de la Intersindical Valenciana la reu-
nió preparatòria entre tots els membres del 
consorci: Massimiliano Strati, per Darsena 
Teranga; Ernando Zannino, jove participant 
en el projecte; Juan Pablo Valero, per Les Fo-
lies; Maria Rita De Matteis, pel Liceo Mattia 
Preti; i Maria Montiel Roca i Robert Rey, per 
ESFMB, per analitzar la primera mobilitat i 
preparar l’agenda de la segona mobilitat.

Del 10 al 17 de maig, els 20 alumnes d’Ità-
lia participants en el projecte realitzaran la 
segona mobilitat d’intercanvi per continuar 
amb els tallers de música i dansa i conviure 

amb el nostre alumnat, ja que l’intercanvi es 
fa igualment amb les famílies de l’alumnat 
que en les dues mobilitats els acullen.

Així, aprofitarem per a mostrar-los les 
nostres meravelles turístiques i donar-los a 
conéixer la nostra cuina i costums, mentre 
continuen amb els tallers d’intercanvi de mú-
sica i dansa autòctones.

Per acabar, es realitzarà un acte final d’in-
tegració al voltant de la música i la dansa, on 
es posarà en pràctica tot el que han aprés en 
el procés d’intercanvi els dos grups de par-
ticipants. 

 

La dansa i la música com a arrels 
d’una identitat cultural
Projecte INJUVE en marxa
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