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Llest el logotip
no oficial

El grup de l’intercanvi.

semble Flor de Lis (jaciment de
la Margineda); l’European Union Baroque Orchestra (església
de Sant Esteve) i les formacions
poloneses Ars Nova & Subtilior
Ensemble, que dissabte passat
van cloure el Femap a Ordino.
L’esdeveniment està tancant la
participació de l’ONCA per a
l’estiu del 2014.
El Femap ha tancat la tercera edició amb un increment de
públic del 25% respecte a l’any
anterior i s’ha passat de la participació de 14 municipis pirinencs
i d’Andorra a 20. En total, 4.000
persones han assistit als 40 concerts programats entre el 12 de
juliol i el 24 d’agost.

El Consell General va difondre
ahir la imatge del logotip no
oficial que ha dissenyat l’empresa ITO Studio i que es farà
servir, per exemple, al lloc web,
que es posarà en marxa a la tardor i al marxandatge del Consell. L’organisme va treure el
concurs per al logotip no oficial
“per atorgar una perspectiva diferent i contemporània al logotip oficial” i que serà “aplicable
a un entorn de relació obert i
d’acord amb les possibilitats
que ofereix el conjunt creat
per Casa de la Vall, el nou edifici i la plaça”. El símbol dibuixa
l’hemicicle i la tribuna del nou
parlament amb les inicials “C” i
“G” amb un estil gràfic simple
que simbolitza “el creixement
del país així com el rigor i el treball en equip dels andorrans”.

Lions Club i Amopa (Associació de Membres de l’Orde
de les Palmes Acadèmiques)
han facilitat a un grup de joves andorrans una estada de
tres setmanes al centre cultural francòfon de La Baule
(França). A la trobada intercultural hi van assistir joves
de 27 països, com Síria, Cuba,
l’Índia, Mèxic, França, el Brasil i Rússia. L’experiència va
servir als participants per
conèixer i intercanviar cultures. Una de les participants
en l’estada, Andrea Machado,
explica que durant la trobada “les nostres jornades eren
constantment actives amb
un estat d’ànim de participar
i d’aprendre” i que “el final va
ser al·lucinant”.
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