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Caminada a Montserrat. 
Més d’un centenar de 
persones es van sumar a la 
tradicional caminada que 
organitzen les parròquies 
de l’Arxiprestat Cornellà-
Les Planes. A la imatge, 
els participants a punt de 
sortir des de la plaça del 
Carme.

Minut de silenci.  Desenes de ciutadans i ciutadanes van fer un mi-
nut de silenci i una concentració davant l’Ajuntament per mostrar la 
seva solidaritat amb les famílies i amics dels 129 morts i més de 350 
ferits causats pels atemptats terroristes de París, el 13 de novembre.

Exposició de Bolets. 
 El CC Mercè Rodo-

reda es va omplir 
de bolets  en una 

nova exposició de 
l’Associació Mico-

lògica El Bolet. Una 
bona oportunitat per 
conèixer més sobre el 

món micològic.

Xec regal.  Rafael 
Marqués Barranco, 
guanyador del xec 
regal de 600 euros 
que es va sortejar a 
Firadespí, va comprar 
roba, un ventilador, 
roba de llit, sabates, 
etc. en algunes de 
les botigues que han 
participat a la fira.

EN IMATGES

Festa de la Tardor a l’Eixample.  Diumenge 25 d’octubre 
l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Eixample va organitzar la seva festa 
tardorenca amb un mercat d’intercanvi i de segona mà, actuacions, 
castanyada, inflables i activitats infantils. 

20 aniversari d’ADEGPI.  El 15 d’octubre l’Associació per la Defensa 
de la Gent Gran va organitzar un acte per commemorar aquestes dues 
dècades d’existència al Centre Cívic Les Planes. Per molts anys!

Intercanvi d’estudiants.  Alumnes de  l’institut Walter Gropius 
Gymnasium de Dessau, d’Alemanya, van participar a l’octubre en 
un intercanvi organitzat per l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. A la 
imatge, els participants de l’intercanvi a Can Negre.

Teatre local.  La companyia 
santjoanenca Hocus Pocus va 
pujar a l’escenari del Teatre 
Mercè Rodoreda per represen-
tar ‘Plastilina’, una obra que 
posa sobre la taula les actituds 
violentes dels joves en determi-
nades situacions.
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