BASES INTERCANVI DEL “PROJECTE INTERNACIONAL EQUILIBRIO” AL
MUNICIPI DE SANTANYÍ
1. Presentació
“Jo creía que les guerres, les catástrofes i altres atrocitats ens tornarien la sensibilitat
cap als nostres iguals i cap a la naturalesa, per així tornar a recuperar l´equilibri”. Rolf
Schaffner 1961
La gran estela que va crear l´artista Rolf Schaffner dempeus al Pontàs de Cala
Santanyí impresiona els visitants i és part del seu projecte internacional “Equilibrio”. La
idea d´aquest projecte començà l´any 1995 i consistí en col·locar cinc escultures a
diferents llocs d´Europa: al nord, Trondheim (Noruega), al sud, Santanyí
(Mallorca/Espanya), a l´est, Wolgograd (Russia), a l´oest, Cork (Irlanda) i al centre
Bensberg (Cologne/Alemanya). La darrera escultura es col·locà l´any 2009. Aquestes
escultures proposen una unió espiritual en forma de creu entre els cinc països. Rolf
Schaffner anomenà aquesta creu com els nous meridians de la pau. “Equilibrio”
simbolitza l´equilibri que mantenen les pedres d´aquestes escultures, una damunt
l´altre, i recorda també l´encertat equilibri del nostre ecosistema.
Relacions internacionals del projecte Internacional Escultura Europea
“Equilibrio”:
2008 Symposium Proyecto Internacional Equilibrio; Santanyí, Espanya
2010 Internationales Treffen Die Europa Eskulptur EQUILIBRIO; Cologne, Alemanya
2014 I Youth Meeting Equilibrio-Democracia; Trondheim, Norway
2016 II Trobada de Joves del Projecte Equilibrio-Democracia; Santanyí, Espanya
2018 III Trobada de Joves del Projecte Equilibrio-Democracia; Santanyí, Espanya
Des del municipi de Santanyí donam la possibilitat de que els nostres joves participin
a un intercanvi dins el municipi de Santanyí , amb altres joves de les ciutats que
conformen el projecte “Equilibri”.
La idea parteix de Rolf Schaffner imaginant les línies d'equilibri a través de les
connexions de les nostres ciutats i la possibilitat de posar energia en aquestes línies.
La idea és parlar del subjecte inspirador del projecte "equilibri", fer balanç, aprendre
uns dels altres, compartir experiències i donar inspiració a cadascun.
Aquesta III Trobada donarà la possibilitat de que 5 joves representants del municipi,
puguin participar en aquest intercanvi.
Dates d’intercanvi: 22, 23 i 24 de juny
2. Participants:
Podran participar tots els joves residents al municipi de Santanyí que tenguin entre 16
i 19 anys, i que tenguin bons coneixements d’anglès.

3. Inscripció:
La inscripció és gratuïta. (annex I)
Els participants faran arribar el full de motivació, correctament emplenat, així com la
fitxa d’inscripció. (annex II)
4. Admissió i requisits
-jove que sigui del municipi de Santanyí.
-que tengui entre 16 i 19 anys.
-coneixements fluïts orals i escrits d’anglès. HI HAURÀ UNA PETITA ENTREVISTA
EN ANGLÈS, per valorar els vostres coneixements. (amb un professor d’anglès que
no és del municipi).
-es valorarà la capacitat de dinamisme ( fer amics, xerrar amb públic, ...)
-en cas de requisits semblants es tendrà en conte que no hagi participat a cap
intercanvi.
-es valorarà haver participat a alguna activitat de l’ajuntament.
-de tots els joves que siguin aptes es farà un sorteig.
11.Acceptació
La persona seleccionada es compromet a complir estrictament les condicions
exposades i a acceptar íntegrament les bases.

12. Calendari
La data límit d'admissió de formularis serà el 11 de maig, al centre d’informació jove o
a la casa de cultura de Santanyí.
El procés de selecció es durà a terme un horabaixa o un dissabte del més de maig.
Per sol•licitar informació poden adreçar-se al telèfon 971 64 21 36 o via email a
l'adreça de correu electrònic joventutinfo@gmail.com

