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Um novo compromisso: LoppianoLab 2012

Evento sobre o tema:"A Itália Europa. Um único canteiro para os jovens, o trabalho e a inovação"

ROMA, sexta-feira, 15 junho de 2012 (ZENIT.org) � Reaberto o laboratório nacional que olha para a Itália
como um todo. Quatro dias de encontros públicos, debates, oficinas e mesas-redondas sobre a economia,
cultura, educação, cidadania, �intercultura� e comunicação em rede promovido pela editora Cidade Nova,
polo empresarial Lionello Bonfanti, Instituto Universitário Sophia e Cidadela Internacional de Loppiano.

Para redescobrir os recursos da Itália, construir a casa européia e propor uma comunidade de povos.

Ainda faz sentido relançar a Itália e a Europa de hoje? A resposta emerge unânime de muitos lados: sim, mas
precisamos estar juntos. Reunir sob o mesmo teto, força, excelência, idéias, experiências e projetos já em
andamento e construir um diálogo abrangente que apóie o renascimento do país, graças à sinergia entre
educação, trabalho e cultura.

A terceira edição do LoppianoLab (20-23 de Setembro próximo) será: um único canteiro civil e cultural
construído por cidadãos, trabalhadores, estudantes, profissionais, comunicadores e empresários que acolhem
corajosamente os desafios do país: da reconstrução econômica e material àquela cultural e educacional. Os
desafios desse ano incidirão especialmente sobre a juventude, o emprego e a inovação.

Os números das duas edições anteriores - 7.000 visitantes, além de mais de 100 empresas participantes, 14
patrocinadores das províncias italianas e regiões - confirmam o interesse e o acolhimento favorável às
instituições, do mundo econômico, cultural, de informação e de cidadania, destacando LoppianoLab cada vez
mais como um ponto de conexão, discussão e experimentação para um trabalho conjunto em vista do bem
comum, para um presente e um futuro compartilhado.

Abaixo segue a lista dos principais eventos:

" "A Itália Europa. Um único canteiro para os jovens, o trabalho e a inovação "- principal laboratório realizado
pelos promotores com a participação de especialistas a nível nacional para dar dicas de trabalho em comum
(22 de setembro, 15:30-17:30 - Auditório Loppiano).

" EXPO 2012 � Empresas em rede (20-23 setembro - Lionello Bonfanti). Trabalho e inovação no centro da
próxima Expo � promover idéias e sinergias nas áreas do desenvolvimento sustentável e energias renováveis,
serviços humanos, a atenção ao homem, ao meio ambiente, a alimentação e ao território de nosso país. 9.600
metros quadrados de espaço para exposições, debates, oficinas e mesas-redondas a serviço de diversas
empresa.

" Conferência Nacional do Grupo Editorial Città Nuova- �Città Nuova e o Projeto Italia" (22 e 23 de
setembro de 9:30-13:00 - Auditório Loppiano) e oficinas temáticas sobre política, Intercultura, emergência
familiar, educacional, jurídica, informação e arte.
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" Convenção italiana de Economia de Comunhão "EdC como compromisso pessoal e coletivo: uma
oportunidade para todos". Dedicado a todos aqueles que querem repensar os termos e espaços da economia
diante dos desafios do atual cenário econômico nacional europeu e global (22 a23 de Setembro, 9:30-13:00 -
Lionello Bonfanti).

" Noite Cultural organizada pelo Instituto Universitário Sophia e do grupo editorial Città Nuova - "Mito e
fraternidade. Convidado de honra da poesia" (21 de Setembro, 21.00 - Loppiano Auditório).

" Cidade Aberta - Percursos de cultura, gastronomia, música e fraternidade na cidade de Loppiano (22 de
setembro, 19:30h às 23:00h e 23 de setembro, das 15h00 às 17h00).

(Tradução:MEM)
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