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Premis per a un món d’igualtat a
Albert espinosa i l’ajuntament

E

El president
d’ADISFI,
Marc Puig,
va lliurar el
premi a Albert
Espinosa i a
l’alcalde,
Jaume Bosch

l director de cinema Albert Espinosa i l’Ajuntament
de Sant Boi han rebut els premis Per un món
d’igualtat que l’Associació de Joves Discapacitats
Físics ADISFI va lliurar en el I Festival de Cinema per la
Superació. Els guardons reconeixen la trajectòria personal
i professonal del cineasta i l’aposta de l’Ajuntament per
l’eliminació de barreres arquitectòniques i mentals.
El I Festival de Cinema per la Superació, que va tenir lloc
de l’1 al 3 d’octubre a l’Escola Salesiana, va comptar amb
l’assistència de 300 persones i la participació de la periodista Samanta Villar i del productor Joaquim Oristrell.
http://adisfi.blogspot.com

JOSEP ANTONI PUJANTE PRESENTA
EL MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS

Pujante era
amic íntim
del santboià
Agustí
Torrents, mort
en accident
l’11 de juny
de 2006

DAMM i avant grup també
patrocinEN la ue Santboiana
Damm i Avant Grup patrocinaran la Unió Esportiva
Santboiana. L’acte oficial de signatura dels acords de
patrocini va tenir lloc el dijous 18 d’octubre a les antigues
instal·lacions de la fàbrica de cervesa Damm, al carrer
del Rosselló, a Barcelona. Les dues empreses faran una
aportació econòmica a l’entitat santboiana. El suport
empresarial d’aquestes dues firmes se suma al de SEAT,
patrocinador principal del club.
www.uesantboiana.com

L’Ajuntament
va donar
suport a
l’acord, que es
va formalitzar
a l’antiga
fàbrica de
Damm

El 14 d’octubre es va presentar a Cal Ninyo la quarta edició
del Concurs de Fotografia Memorial Agustí Torrents. Més
d’un centenar de persones van poder escoltar les paraules
de l’alpinista, metge i escriptor Josep Antoni Pujante, en
un acte organitzat pel Centre Excursionista Sant Boi.
El grup Vi Daurat i Esports Balmat convoquen aquest
concurs internacional de fotografia de muntanya amb la
col·laboració de l’Agrupació Excursionista Catalunya, el
Club Excursionista de Gràcia i l’Ajuntament de Sant Boi. El
termini per presentar obres acaba el 15 de desembre.
http://memorialagustitorrents.blogspot.com

