
 
 

 

 
ALDA la „Pomme de Terre en Fête” pentru a promova inițiativele locale și 

resursele acesteia 
 

Pe 9, 10 și 11 septembrie, la Ploeuc l’Hermitage, a avut loc Festivalul „Pomme de terre en fête”. 
Invitată de Thibault Guignard, primarul orașului Ploeuc l’Hermitage și președintele LEADER Franța, 
ALDA s-a alăturat evenimentului pentru a promova și a ilustra diferite posibilități, inclusiv în ceea 
ce privește finanțarea europeană, care vizează protecția mediului, sau a teritoriului. 
Acesta din urmă nu doar sărbătorește „resursa teritoriului”, precum cartoful, ci este și un timp de 
schimb și de împărtășire, în care importanța cooperării europene și internaționale în teritoriile 
rurale a fost reamintită chiar de primar. Acesta este motivul pentru care municipalitatea a primit 
diferite delegații europene din România, Polonia și Cehia, în cadrul a trei proiecte susținute de 
primărie. 

Școala de democrație și protecția climei la Festivalul „Pomme de terre en fête” din Ploeuc 
l’Hermitage 

  

O parte din echipa ALDA a participat la această misiune, care a început vineri, 9 septembrie, cu o 
sesiune de instruire privind Fondurile și Programele Europene din municipiu, așa cum am 
menționat anterior, și o mini-școală de democrație după amiază cu peste 60 de participanți din 
liceele locale. Datorită utilizării platformelor online interactive, colegii ALDA au reușit să implice 
toată lumea cu entuziasm în jurul valorilor și proceselor Uniunii Europene. 
În plus, în weekend, ALDA a avut un stand în cadrul Festivalului „Pomme de terre en fête”, unde a 
putut promova petiția pentru Climate Of Change și a sensibilizat comunitatea cu privire la 
problemele de mediu, cum ar fi migrația indusă de climă, care se află în centrul proiectului.  
În general, această ocazie a reprezentat și o mare oportunitate de a intra în contact cu oameni din 
medii diferite, interesați de proiectele europene, de munca și rețeaua ALDA. 
 

 


	Școala de democrație și protecția climei la Festivalul „Pomme de terre en fête” din Ploeuc l’Hermitage

