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Cuina en directe als mercats

EN IMATGES

intercanvi amb estudiants alemanys • Any Espriu • Aula Actual • consells per estalviar • monòlegs a El Bulevard • 
xerrada sobre l’Alzheimer • premis Sant Joan Despí, una finestra oberta al món

Kaco omple el  Bulevard

L’Aula Actual, espai de reflexió que organitza la Federació d’Associacions de 
Veïns del Baix Llobregat, va organitzar, el 20 de setembre, una xerrada amb 
la historiadora Assumpta Montellà, autora del llibre La Maternitat d’Elna.

Intercanvi lingüístic a l’institut Ferrer i Guàrdia

Conferència sobre l’Alzheimer

L’Any Espriu a Can Negre

Fins al 27 d’octubre podem 
gaudir de l’obra de Neus Colet 

en una exposició que acull el 
Centre Jujol-Can  Negre. A la 

imatge, dues persones que van 
participar en la inauguració, el 

3 d’octubre, observen una de 
les peces de Colet. Les escultu-

res i gravats d’Espais oberts 
s’inspiren en els poemes Cançó 

d’albada i Cançó del pas en 
commemoració del centenari 

del naixement de Salvador 
Espriu.

L’associació fotogràfica La Finestra va lliurar els premis a les 
dues fotografies més originals del concurs Sant Joan Despí, 
una finestra oberta al món durant la Diada d’Entitats. A 
l’esquerra, Rosario Sánchez, tieta d’un dels protagonistes d’una 
de les fotografies premiades, feta a Namía ; i a la dreta, Óscar 

Rescalvo (amb samarrera vermella) i Cristina Molina, que van 
participar amb una foto a la plaça Roja de Moscou. Els premiats 
van rebre un lot de material fotogràfic i una ampliació emmar-
cada. El concurs convida la ciutadania a enviar fotos de les 
seves vacances, que després es publiquen al Butlletí.
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Xerrada d’Aula Actual
Jordi Bigues, autor del llibre Lletra petita: tot el que es 
pot estalviar per tenir una bona vida, va presentar el 
seu llibre a la Sala Camèlies el 8 d’octubre.

Consells per estalviar

L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi va acollir la conferència anual que 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del 
Baix Llobregat va orgamitzar amb motiu 
del dia internacional d’aquesta malaltia. 
Aquest any el tema de la Jornada ha estat 
Els experts més a prop: L’Alzheimer i els 
serveis d’atenció primària i especialitzada. 
Avantatges de la targeta Cuida’m. L’acte de 
presentació va comptar amb la participa-
ció de l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, M. Rosa Giner, presidenta d’AFABL , 
i el director assistencial del Consorci Sanitari 
Integral, Albert Pons, entre d’altres. 

Premis per a la millor foto de l’estiu

El monologuista Kaco (a la imatge) 
va omplir de gom a gom el casal de 
joves El Bulevard amb el seu darrer 
espectacle d’humor ¡Quejarse es 
gratis! Una de les cares més cone-
guts i seguides del canal Paramount 
Comedy (és guionista i presentador 
del programa Open Mike) Kaco 
va transmetre al públic la seva 
màxima: l’humor és el millor full de 
reclamacions. La temporada del 
Buleclub de la Comèdia continua el 
25 d’octubre amb la màgia d’Isaac 
Jurado i el seu espetacle Imperfec-
to.  Entrada gratuïta.

Alumnes i professors d’un ins-
titut de la localitat alemanya 
de Dessau que participen en 
un intercanvi amb el Francesc 
Ferrer i Guàrdia van visitar 
Sant Joan Despí a l’octubre. 
Aquesta visita és la segona 
part del projecte ja que els 
professors i alumnes del Ferrer 
i Guàrdia van viatjar a Dessau 
a l’abril. Durant aquests dies, 
els alemanys han conviscut 
amb les famílies santjoanen-
ques i han visitat, entre d’altres 
llocs, Can Negre. L’intercanvi 
es realitza entre alumnes que 
cursen llengua anglesa com a 
primera llengua estrangera.


