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Opt tineri din Ocna Mureş, voluntari ai asociaţiei ASMEA,
participă în perioada 19 iulie – 28 iulie 2010 la un schimb
intercultural european în localitatea Coin-Malaga din Spania.

Şapte dintre tineri sunt elevi ai Liceului Petru Maior, iar coordonatorul
grupului este student.

Pe lângă tineri din România mai participă
colegi din Lituania, Finlanda, Grecia, Italia
şi Spania. 

Schimbul de experienţă are loc în cadrul 
programului „Tineret în acţiune“ , 
programul comunitar care susţine
activităţile de învăţare non-formală.

Participanţii vor studia probleme de mediu şi vor compune muzică cu
ajutorul unor instrumente relizate din materiale ecologice. 
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