Inscripcions, fins al 4 de març al casal de joves

El Bulevard organitza un concurs per
trobar joves talents de la ciutat
El certamen, que es farà el dia 9 de març, vol donar l’oportunitat al jovent amb
inquietuds artístiques de mostrar la seva feina davant el públic santjoanenc

E

l casal de joves El Bulevard vol
descobrir els joves talents de la
ciutat a través del I Concurs de
Joves Talents de Sant Joan Despí que es
farà el 9 de març (21 h) en aquest centre.
L’objectiu del concurs és mostrar a tota
la població la feina de la gent jove que
dedica una part del seu temps al cant, la
interpretació o la dansa. D’aquesta manera, la final es convertiria en un espectacle variat. Hi podran participar joves
de Sant Joan Despí (en el cas de grups,
almenys el 50% dels membres han de
ser de la ciutat).
Categories del certamen
Així, s’han establert sis categories: ball i
coreografies; cant i interpretació musical; monòlegs, imitacions o actuacions
humorístiques; artístiques; habilitats i
categoria lliure. Els participants han de
presentar, fins al 4 de març, un CD amb

La interpretació musical, una de les categories del certamen

una durada màxima de cinc minuts
amb les actuacions que tenen previstes
fer. A partir d’aquestes el jurat farà una
selecció de les que passaran a la final.
Els tres guanyadors rebran un xec de

150, 100 i 50 euros per gastar en botigues de Sant Joan Despí. Podeu consultar les bases senceres del certamen
al web www.despijove.cat o al Casal de
Joves El Bulevard.

Els nous corresponsals d’institut, per feina
Ja han posat fil a l’agulla. Els nous corresponsals dels quatre centres de la
ciutat on es fan estudis de secundària (Jaume Salvador i Pedrol, Francesc
Ferrer i Guàrdia, Gran Capità i l’Ateneu) ja informen els seus companys de
totes les activitats i accions que es fan a la ciutat que poden ser del seu interès.
Aquests dinamitzadors juvenils aprofiten l’hora del pati i un cop per setmana informen el col·lectiu estudiantil de temes que els puguin ser d’utilitat.
L’objectiu principal d’aquesta figura és dinamitzar i recollir les inquietuds dels
joves estudiants de primera mà, una manera de fomentar la participació dins
dels centres i en la ciutat en general. A la fotografia, l’alcalde de Sant Joan
Despí, Antoni Poveda, el regidor de Joventut, Àlex Medrano, i la regidora
d’Educació, Gemma Guàrdia, amb els corresponsals: Neus Ramos, Marina
Fort, Natàlia Carbonell, Mariame Kadmiri, Ivan Sabater, Sergi Carbonell,
Xavier Hidalgo i David García.
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