Els comerciants d’Activa
Despí presenten nou web
En l’acte es va fer un reconeixement a
la trajectòria de Francisco Requena
L’Associació de Comerciants Activa Despí ja ha presentat el nou
web www.activadespi.org, un projecte que ha vist la llum gràcies a
la col·laboració de l’entitat comercial amb alumnes d’un cicle de comerç de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Un exemple d’iniciativa
innovadora entre escola i teixit comercial. Els membres de l’entitat
van destacar que el nou web és un gran aparador del comerç i que
estarà en constant actualització per donar el màxim de difusió a les
activitats del comerç de proximitat. Activa Despí va aprofitar l’acte
per fer un reconeixement públic a Francisco Requena per la seva
trajectòria en l’àmbit de la vida associativa comercial local i envers
l’educació viària a la ciutat. Requena és una cara coneguda del teixit
associatiu i va ser impulsor de la primera Firadespí.

En la fotografia superior, un
dels alumnes de l’institut
Francesc Ferrer i Guàrdia
que ha participat en el nou
web de l’entitat. En la petita,
l’alcalde, Antoni Poveda, amb
Francisco Requena, al centre,
i el vicepresident d’Activa
Despí, David González, i la
presidenta, Belén Allende

Un maig per aprendre més sobre el món
del cooperativisme
Dues exposicions, una xerrada i un teatre
fòrum ens han apropat al món del cooperativisme i l’economia social gràcies al
cicle Maig Cooperatiu que ha organitzat
Sant Joan Despí, cinc municipis cooperatius més i l’Ateneu Cooperatiu del Baix

Llobregat. L’objectiu ha estat promoure
els valors del cooperativisme, un model
que prioritza les dimensions socials,
ambientals i humanes de l’economia. Una
part de les activitats han estat dirigides
als joves estudiants.

Vols aprendre a ballar les danses de cultura
popular catalana?
L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí t’ofereix
l’oportunitat d’aprendre aquestes danses tradicionals en les diferents seccions d’aquesta
entitat que està a punt de fer els 75 anys.
Més informació:
camí del Mig, 36, telèfon de contacte:
609 86 95 10 i e-mail: info@esbartdansaire.cat
No t’ho pensis més,
vine a ballar i a gaudir de la dansa popular!
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