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la ciutat va acollir per primer cop la trobada de gegants del baix
llobregat, organitzada pels geganters i grallers de casablanca

sant boi, CAPITAL GEGANTERA

M

és de 2.500 persones van assistir el darrer cap
de setmana d’octubre a les activitats de la XIII
Trobada de Gegants del Baix Llobregat. Aquesta cita anual se celebrava per primer cop a Sant Boi, amb
motiu del desè aniversari de les colles de gegants i gralles
de Casablanca. Més de 20 colles de la comarca, amb les
seves parelles de gegants, van participar el diumenge
en l’acte central de la celebració. La Blanca i el Manuel,
gegants de Casablanca, van
rebre el medalló d’hereus
que els acredita per portar
arreu el nom i el ball del Baix
Llobregat durant els pròxims dotze mesos.

gran èxit de
participació

Més de 20 parelles de gegants van ser presents en la trobada comarcal

El dissabte, I Trobada de Grallers del Baix Llobregat
Els actes van tenir lloc a la plaça de Catalunya i al camp
municipal de futbol de Casablanca. El dissabte es va organitzar per primer cop, a iniciativa dels Geganters i Grallers
de Casablanca, una trobada de gralles. També va tenir lloc
un concurs fotogràfic amb la col·laboració d’Afoboi.
www.gegantsdecasablanca.cat.ac

EL CROS SOLIDARI PER LA SALUT MENTAL
CELEBRA LA CINQUENA EDICIÓ
El diumenge 21 de novembre va tenir lloc al Parc de la
Muntanyeta el V Cros Solidari per la Salut Mental, organitzat
pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Club Atletisme Sant
Boi i l’Ajuntament. 1.500 persones van participar en alguna
de les curses programades
per fer més visible la realitat
de les malalties mentals. Hi
va haver una prova oberta
a tothom i competicions
específiques per a atletes amb llicència federativa, per
a participants en els jocs escolars i per a persones amb
discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Enguany es va
presentar la nova mascota de la cursa, la Cabuda, escollida
entre dissenys fets per persones amb malaltia mental.
www.pssjd.org

La cursa ha estrenat mascota

1.500 persones van participar en aquesta activitat solidària

