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CIUTAT DE GIRONA

ACTE DE LLIURAMENT DEL

 16.45 h Arribada i recepció 
 
 17 h Inici de l’acte

 
Salutació de les ciutats agermanades amb Girona: 
Albi, Bluefields, Farsia i Reggio Emilia
Intervenció de membres de l’associació ACAPS amb 
nens i nenes sahrauís que participen al programa 
“Vacances en pau”
 
Intervenció del president de la Subcomissió del 
Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa, Jean-Claude Frécon
Introducció a càrrec del membre de la Comissió 
de Cultura, Ciència, Educació i Mitjans de 
Comunicació de l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa, Jordi Xuclà
 
Cantata per la pau, a càrrec del Cor Preludi
Actuació musical d’alumnes dels instituts de 
secundària de Girona que interpretaran els següents 
temes: “Flashlight”, “On my own” i “Lean on me”
 
Lliurament del premi
Intervencions:
•  President de l’Assemblea Parlamentària 

del Consell d’Europa, Pedro Agramunt
•  Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas
•  Conseller d’Afers Exteriors, Relacions 

Institucionals i Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, Raül Romeva
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“I després del Premi d’Europa, què?”
• Intervenció de sis gironins i gironines que faran 

una síntesi generacional del que significa Europa 
per a la ciutat

• Projecció del vídeo “Què esperem d’Europa?”, 
que recull les opinions de les persones assistents 
a l’acte de lliurament del premi

 
Cantata per la pau, a càrrec del Cor Preludi
Actuació musical de cloenda, amb alumnes 
dels instituts de secundària de Girona que 
interpretaran els següents temes: “Defaying 
gravity”, “Fight song”, “En peu de guerra” i 
“Girona”
 
 

 18.30 h Visita a l’exposició “El Premi d’Europa.  
  Europa de ciutat en ciutat” 

Al vestíbul del Teatre Municipal

Copa de cava
 
Audició i ballada de sardanes amb la Cobla 
Bisbal Jove 
A la plaça del Vi
Hi col·labora: Amics de la Sardana Terranostra

Divendres 8 de juliol de 2016
Teatre Municipal de Girona


