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El Salvador Gimeno s’omple per 
dir adéu a la Marina García

Sant Joan Despí clou 
una tardor dedicada 
als Drets de l’Infant

A les fotografies superiors, 
infants jugant i la lectura del 
manifest dels Drets de l’Infant. 
A l’esquerra, una nena observa 
l’exposició en la qual han 
participat al voltant de 1.2000 
alumnes amb els seus dibuixos i 
creacions. A sota, una xerrada de 
les ONG Mare Mortum i Acció So-
lidària i Logística-EREC, que van 
explicar les seves experiències als 
campaments de refugiats

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets de l’Infant 
(que oficialment es commemora el 20 de novem-
bre), el 19 de novembre es va fer una gran festa a la 

plaça de Catalunya on els nens i les nenes van aprendre més 
sobre la importància d’aquests drets a través de nombrosos 
jocs. Durant l’acte, joves dels esplais El Nus i El Tricicle van 
fer la lectura del manifest dels Drets de l’Infant. 
Més enllà d’aquesta festa, 1.200 infants de les escoles Joan 
Perich Valls, Roser Capdevila, Gran Capità i Sant Francesc 
d’Assís han participat a classe en diferents activitats per po-
sar en valor i conèixer quins són dels Drets de l’Infant. Les 
seves creacions artístiques, en les quals han plasmat el sentit 
d’aquests drets per a ells i elles, les hem pogut veure a les 
biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda. 
Aquestes no han estat les úniques activitats, ja que, a més 
de la visita, a l’octubre, d’activistes molt destacats com ara la 
periodista siriana Zaina Erhaim o l’artista colombià Jeison 
Castaño Jeihhco, el Casal de Joves El Bulevard va acollir al 
novembre una xerrada sobre les experiències als camps de 
refugiats a càrrec de les ONG Stop Mare Mortum i Acció 
Solidària i Logística-EREC. 

1.200 alumnes de diferenst escoles de la 
ciutat aprenen a classe què són aquestes drets

Familiars, amics, companyes d’estudis, i 
coneguts de la santjoanenca Marina García 
van omplir el poliesportiu Salvador Gime-
no per acomiadar-se d’aquesta jove que va 
perdre la vida en un accident provocat per 
les fortes precipitacions que van caure a 
Sant Llorenç d’Hortons la nit del 26 de no-
vembre. En l’acte de comiat van participar 
persones molt properes a la Marina, una 
jove de la ciutat, estudiant, esportista i vital 
que, malauradament, ens ha deixat massa 
d’hora.

Ja tenim nous corresponsals dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc 
Ferrer i Guàrdia, l’Ateneu Instructiu i la IE Gran Capitán. Ells i elles treballaran  
per desenvolupar i estimular la participació del jovent. La seva tasca principals 
serà traslladar els suggeriments dels estudiants a l’Ajuntament, fent d’aquesta 
manera de nexe entre els centres i l’Administració. A la imatge, l’alcalde, Antoni 
Poveda, amb els nous i els antics corresponsals.

Nous 
corresponsals 
d’institut
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