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Hoy felicitamos

Moltes felicitats a aques-
ta planera salouenca. 
T’estimem molt, Maria 
Pilar, de la teva família.

Felicitats pel vostre 55 
aniversari de Noces. 
Us estimem.

¡Si veis a este bombón 
felicitarlooo! 
Manu, te queremos...
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Dissabte passat va tenir lloc 
la tretzena edició de la jor-
nada solidària ‘Fent Amics’ 
que organitza anualment 
Down Catalunya i la Funda-
ció PortAventura. 

Amb caràcter eminent-
ment lúdic i de convivència, 
les famílies de les deu enti-
tats que conformen Down 
Catalunya van trobar-se de 
nou per gaudir d’una jorna-

da festiva i a l’hora reivindi-
cativa. Un cop més va 
comptar amb el patrocini de 
la Fundació Invest For Chil-
dren i la participació de 
molts voluntaris/àries que 

aporten les entitats de 
Down Catalunya, a la qual 
cal sumar un any més els 
Voluntaris de La Caixa. L’ac-
te central es va celebrar al 
Gran Teatre de la Xina.
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Un treball de recerca digital sobre 
els parcs infantils i les fonts de 
Valls que han realitzat dos alum-
nes de l’Institut Jaume Huguet 
(José Antonio Ortega i Oriol Ri-
bé) ha estat el guanyador de la 
primera edició dels premis ‘Repte 
Valls Open Data’, convocat en-
guany per l’Ajuntament de Valls. 
L’institut obté, amb el guardó, 
1.000 euros per a la compra de 
material informàtic.

La Penya Barça de Cambrils 
celebró el aniversario de sus 
60+1 años (tras anularse en 
2021 por el Covid) con una 
comida de hermandad junto 

a sus socios que contó con la 
presencia del exjugador de 
fútbol Rafael ‘Torito’ Zuviría y 
el exbaloncestista Audie No-
rris. Zuviría participó además 

en una charla coloquio pre-
via en el Teatre Casal en la 
que repasó los temas de ac-
tualidad azulgrana y curiosi-
dades de su trayectoria, caso 

de su gol ante el Anderlecht 
en la Recopa de Europa de 
1979 que posibilitó que el 
club azulgrana avanzara ha-
cia la mítica final de Basilea.

Tots els participants en l’acte central, que es va celebrar al Gran Teatre de la Xina de PortAventura. FOTO: NADHIA NIZARALA

Al centre, els dos alumnes, acompanyats d’autoritats locals i de l’institut. FOTO: AJ. VALLS

Un momento del acto conmemorativo del 61 aniversario, que contó con Audie Norris y ‘Torito’ Zuviría (c). FOTO: CEDIDA
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Jornada solidària ‘Fent Amics’ a PortAventura
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