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Cuina en directe als mercats

EN IMATGES

orles Francesc Ferrer i Guàrdia • festa dels 18! • premis literaris El Semillero Azul • caminada nocturna de la gent 
gran • festes Pla del Vent-Torreblanca • infants sahrauís • concurs Cycle chic

Premi Cycle Chic
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Els joves que enguany celebren la majoria d’edat van participar el 5 de juliol a la Festa 18! a les piscines de la Fontsanta. Els 200 joves van 
participar en concursos per aconseguir entrades al teatre, tallers gratuïts al Bule, i fins i tot, un d’ells va guanyar una bici. Remullada a la 
piscina i tallers de còctels sense alcohol, de capoeira, etc. van fer de la festa una nit inoblidable.

Més de 200 joves celebren l’arribada a la majoria d’edat

El col·lectiu Cycle Chic va proposar  una 
sortida pels parcs de la ciutat el 29 de 

juny, amb un concurs fotogràfic inclòs. 
Aquesta fotografia, de J. Pedro Carretero, 

va ser la guanyadora.

Els infants sahrauís tornen per l’estiu

Lliurament d’orles
El 13 de juny, l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia va fer l’acte de lliurament de les orles a l’alumnat que ha cursat els estudis de l’ESO i ba-
txillerat (a les imatges) i dels cicles formatius de grau mitjà i superior, en total 265 alumnes. Un acte que representa la cloenda del curs.

Les festes de barri van continuar al juny a Pla del Vent-Torreblanca. 
Com sempre, la mostra de tallers, a la imatge, va ser una de les 
activitats amb més participació, com també les propostes infantils.

Torreblanca, de festa

Al voltant de 250 persones grans es van sumar, el 2 de juliol, a la cloenda de la temporada 
de passejos per la ciutat amb una caminada nocturna que va acabar amb un sopar de 
carmanyola al parc de la Fontsanta. La nova temporada s’encetarà a l’octubre.

Caminada nocturna de la gent gran

Premis literaris

Antonio Víctor Martínez va ser 
el guanyador (a la foto) del 
XXII Certament de Poesia que 
organitza el Semillero Azul. Elvira 
Gil i Yolanda de las Heras van 
aconseguir el segon i tercer guar-
dó, i Pedro Morón de la Fuente, 
l’accéssit. El premi Rosa Azul de 
col·laboració va ser per a Manuel 
Orellana i el de constància per 
a Alfredo González. Antonio 
Balmón, alcalde de Cornellà, va 
aconseguir el premi Cultura.

Un any més, l’entitat Camins Solidaris fa pos-
sible l’arribada d’infants sahrauís dels campa-
ments de refugiats de Tindouf perquè passin 
l’estiu a la ciutat. Quatre nenes i tres nens que 
gràcies a les seves famílies acollidores oblida-
ran per unes setmanes les dures condicions 
de vida al desert i aprofitaran la seva estada 
a Sant Joan Despí per gaudir de tot tipus 
d’activitats i de revisions mèdiques. A la imat-
ge, les famílies i els nens i les nenes sahrauís.
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