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festes de Pla del Vent-Torreblanca • 30 anys d’Asalre • grups de conversa en anglès • balls populars a les escoles • 125 anys de la UGT • 
portes obertes a Solidança • curtmetratge • 25è aniversari de Nobel Automotive • xerrada amb les AMPA • cloenda de tallers

trobada dansaire de les escoles 

El 30 de maig es va 
celebrar la Primera 
Trobada Dansaire de 
les Escoles de Sant 
Joan Despí amb una 
mostra dels balls po-
pulars que han après 
aquest curs a través 
del projecte Edudansa. 
Els infants, de segon 
de primària, van fer 
balls per escola i un de 
conjunt, a la imatge.

Una cinquantena dels participants dels grups de conversa van parti-
cipar el 24 de maig en una caminada cultural per les masies de Sant 
Joan Despí en anglès. Aquesta activitat pretén crear un espai de 
trobada entre les persones que participen en els grups de conversa 
en anglès, francès i alemany.

30 anys d’Asalre
Asalre va organitzar el 7 de juny, al Centre Cívic de les Planes, 

la seva tradicional jornada anual de treball que enguany 
tenia un significat especial ja que l’entitat commemora el 30è 

aniversari. A la jornada van participar, entre d’altres, els tres 
presidents: Francisco Polo, Carmen Vila i José Díaz.

Pla del Vent-Torreblanca,  de festa
El barri de Pla del Vent-Torreblanca va celebrar, del 6 al 8 de juny, les 

seves festes de barri. Mostra de tallers (sobre aquestes línies), jocs 
infantils (a la dreta), havaneres, xocolatada, etc. van ser algunes de les 

propostes de la Comissió de Festes per gaudir d’aquests dies.
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EN IMATGES

grups de conversa 

aniversari de Nobel Automotive
L’alcalde, Antoni Poveda, va visitar les instal·lacions de la multinacional 
Nobel Automotive Grup que té a Sant Joan Despí la principal planta de la 
península. Poveda va descobrir una placa commemorativa del 25è aniversari 
d’aquesta empresa especialitzada en la fabricació de tubs per a l’automoció. 
A la dreta de  la imatge, Javier Docampo, director de la planta espanyola.

Solidança obre portes
L’entitat va obrir les portes de la seva seu per convidar 

la ciutadania a conèixer de prop la seva tasca social. La 
jornada de portes obertes es va fer el 18 de maig i durant 

tot el dia es van fer diverses activitats com una xocolatada, 
una desfilada solidària o batucada (a la imatge).

125 aniversari d’UGT

El Centre Cultural Mercè Rodoreda va acollir el 27 de maig un acte per 
commemorar el 125è aniversari d’UGT Catalunya, on van participar, 
entre d’altres, el secretari general, Josep Maria Álavarez, l’exdirigent 
sindical Josep Maria Rañé,  o la tinenta d’alcalde, Belén García.

cinema de joves, fet per joves

El 23 de maig es va fer la presentació del curtmetratge 7 
minuts que han realitzat joves dels instituts Jaume Salvador 

i Pedrol, i Francesc Ferrer i Guàrdia, i del CE El Nus dins d’un 
projecte audiovisual que ha realitzat l’esplai.

 cloenda dels tallers de la gent gran

La gent gran va organitzar, el 3 de juny, l’acte de cloenda dels tallers que 
han fet durant aquest curs i que han comptat amb prop de 400 parti-
cipants. Durant la cloenda mostren una part del que han après durant 
aquest curs. A partir del 7 de juliol ja es poden fer les noves inscripcions.

xerrada amb les AMPA

Creu Roja Sant Joan Despí va oferir una xerrada sobre primers auxilis 
a les AMPA de diferents escoles de la ciutat. L’activitat, que es va cele-

brar el 20 de maig, a l’Àrea de Serveis a la Persona, pretén conscienciar 
les famílies sobre aspectes que poden suposar una emergència.


