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Entrevista

  Quim Cardenas Domenech
nomenat 

“El jove  del galliner del 2013”

Aquest  any  la Regidoria  de  Joventut  de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha celebrat el III
Certamen Jove Galliner de l'Any atorgant el
premi a Joaquim Càrdenas i José Vicente Gil,
joves  de  18.  Un  reconeixement  a  la  seva
excel·lent tasca realitzada a l'àrea de Joventut
durant  el  2013  i  la  seva implicació  al
municipi.

Per aquest motiu hem fet aquesta entrevista a
Quin  Cardenas  aprofitant  que  és  alumne del
nostre institut

En què consisteix aquest  premi ?

És un premi que donen a la gent que participa
a l'espai jove del galliner i les seves activitats.

Quant  anys  fa  que  estas  cooperant  en  el
projecte del  galliner?

Fa cinc anys.

Què estàs estudiant ? De que vols treballar
en el futur ?

Estic  estudiant  un  cicle  del  grau  mitjà
d'informàtica, en un futur voldria treballar de
dissenyador  local  o  de  manteniment  de CPD
(Centre de Processament de Dades).

Per  què  t'han  atorgat  el  premi?  I  en  què
consisteix aquest premi?

Per  col·laborar  amb  l'entitat  de  l'espai  jove
galliner.  Hi vaig col·laborar  amb el túnel del
terror,  durant la festa  Hallowen,  i també  he
participat  en  diferents  activitats  quan  em

necessiten,  com en  els tallers  de  espelmesi
d'altres coses... . 

També m'agrada donar  idees i col·laborar amb
la Fàtima, amb els tallers que ofereixen l'Espai
Jove dels galliners... com per exemple, el que
ja he esmentat, el de fer espelmes, o bé el de
decoració de bombetes,  el de cercar treball,
el taller de la play station, el taller  de pintar
ungles,  el  taller de fer nines de goma eva,  el
taller de fer marcs i figures en 3D amb goma
eva...  també  suggereixo  idees  per  fer
diferents tipus de tallers  a l'Espai  Jove i  sóc
voluntari.

Continuaràs a l'Espai Jove el galliner?

Sí perquè m'agrada col·laborar amb la gent i
treure'ls un somriure de la cara.

Què fas durant el teu temps lliure?

Estic apuntat a la colla dels gegants  i a la dels
diables,  també  participo  a la  Juguesca  a la
Festa Major etc.

Enhorabona i moltes felicitats pel premi!

http://elgalliner.blogspot.com.es/p/contacta-amb-nosaltres.html

