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jornades solidàries • trobada de corals • festa de primavera • presentació de llibres • a l’escola, en bici • 
visita a Creu Roja Barcelona • Trobada de gegantons • intercanvi amb alumnes francesos

Els infants van respondre a la 
crida i el 2 d’abril van agafar 
les seves bicicletes i els seus 
patins per anar a l’escola. 
Una manera de mostrar la 
seva aposta per la sosteni-
bilitat i per la utilització de 
mitjans no contaminants. En 
total, es van sumar 237 in-
fants de totes les escoles amb 
una destacada participació 
de l’escoles Joan Perich Valls 
i Sant Francesc d’Assís, on 67 
i 60 nens i nenes respectiva-
ment, van utilitzar aquest 
mitjà per desplaçar-se.a l’escola, en bici

jornades solidàries

EN IMATGES

trobada de corals
La Coral La Flora, la Coral Escola de música Enric Granados, la 
Coral Marinada de Castelldefels i la Coral La Unió Santcugaten-
ca van participar el 29 de març en un concert conjunt al Teatre 
Mercè Rodoreda per donar la benvinguda a la primavera.

Luis Campo Vidal, a la foto amb l’alcalde, Antoni Poveda, va 
presentar a Can Negre el seu darrer llibre, La tablet mágica, una 
nova entrega d’intriga amb l’exinspectora Aleixa Hurtado com a 
protagonista.

27272626

Campo Vidal presenta llibre

Trencar tòpics respecte a a la immigració, i ser més crítcis i responsa-
bles amb el nostre consum, van ser els eixos temàtics de les xerrades 
i exposicions que s’han organitzat durant les jornades Utopies 
concretes per un món millor. A l’esquerra, exposició Blanca Rosita 
Barcelona, i a dalt, xerrada de la Xarxa Antirumors de Barcelona, i 
Albert Sales, professor de ciències polítiques de la UPF.

L’autora local Pepa Mayo té nou llibre. Mayo va presentar al 
públic santjoanenc un Fantasma a Vil·la floreta, una aventura 
misteriosa adreçada a infants de 9 a 12 anys.

nou conte de Pepa Mayo

festa de primavera al Centre
visita a la Creu Roja

L’alcalde, Antoni Poveda, i Àlex Rastrojo, president de 
l’Assemblea Local Creu Roja Sant Joan Despí, entre d’altres 
representants municipals i de la institució, van fer, el 31 de març, 
una visita a l’Oficina Provincial de Creu Roja a Barcelona, on 
van parlar, entre d’altres qüestions, sobre les accions i projectes 
envers la pobresa que realitza Creu Roja a Sant Joan Despí.

trobada de gegantons i capgrossos

intercanvi amb alumnes francesos

La VII Trobada de Gegants, Gegantons i Capgrossos de les 
escoles i esplais de Sant Joan Despí va envair els carrers del 
barri Centre, el 5 d’abril, en una activitat que any rere any 
aplega més participants.

El barri Centre va organitzar el 6 d’abril la seva Festa de Pri-
mavera amb la participació de diverses entitats que van oferir 
tota mena d’activitats: ballada de sardanes, de sevillanes, de 
country, exposició de pintors, escacs, tallers, etc.

Els instituts Jaume Salvador i 
Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia 
han acollit durant una setmana  

25 alumnes d’un institut  de la 
població bretona de Rheu, amb 

qui fan un intercanvi cultural 
i lingüístic. Durant aquests 

dies, els nois i noies han tingut 
l’oportunitat de practicar el 

francès amb els alumnes san-
tjoanencs i aprendre més sobre 

la nostra cultura. A la imatge, els 
joves durant la visita a Can Negre. 
L’alumnat santjoanenc farà la se-
gona part de l’intercanvi al maig.


