27 de juliol, festa de cloenda al parc del Mil·lenari

Campus i casals, la millor
opció de lleure a l’estiu
Centenars d’infants i joves tornen a escollir aquestes
propostes un cop acabat el curs escolar
Les xifres d’ocupació dels casals i campus que l’Ajuntament
ha posat en marxa són molt similars a les d’edicions anteriors. Un any més, les primeres setmanes –aproximadament fins a la meitat de juliol– són les que han tingut millor acceptació amb una ocupació d’una mitjana del 85%
en el cas dels casals, i del 90%, aproximadament, en els

dels campus, arribant en alguns casos al cent per cent. Les
activitats continuaran fins al 27 de juliol, dia en què es farà
una festa de cloenda al parc del Mil·lenari. Encara, però,
queden algunes activitats com les colònies que organitza el
Grup d’Esplai El Castanyot a Viloví d’Onyar entre els dies
21 i 31 de juliol (en funció de les edats dels infants).

Cinema made in Sant Joan Despí. Una nova estrena

El curtmetratge es podrà veure de nou el 21 de juliol, abans de la
projecció d’School rock band (parc de la Fontsanta, 22.30 h)
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cinematogràfica amb alumnes de la ciutat com a protagonistes. Si el 4 de juny es va estrenar el filme Muffy, fet per
nois i noies d’El Brot, el 19 de juny va ser el torn del curtmetratge 500 milles, fet íntegrament per alumnes de les aules
d’acollida dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc
Ferrer i Guàrdia i joves de l’Esplai El Nus en el marc del projecte 7è Art. A través d’aquest taller de llenguatge cinematogràfic i realització audiovisual organitzat per El Nus, els 30
joves han participat en totes les fases de creació i amb l’ajuda
de les noves tecnologies han fet un seguiment exhaustiu del
procés mitjançant el blog http://www.7e-art.blogspot.com.
es. En definitiva, en un projecte educatiu que posa sobre la
taula valors com la solidaritat o la interculturalitat. El curt
es projectarà el 21 de juliol, abans de la projecció de School
rock band (parc de la Fontsanta, 22.30 h).

