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Estada lingüística a Dublín. 
La Laura Gili, la Cristina Sánchez-Pajares i la 
Neus Ramos són les tres estudiants guanya-
dores d’una beca amb la qual passaran dues 
setmanes a Dublín per millorar el seu anglès. 
Durant aquest temps estaran acollides a casa 
d’una família i faran un curs intensiu. Elles 
són les guanyadores d’una convocatòria a la 
qual es van presentar 13 estudiants de primer 
de batxillerat dels instituts Jaume Salvador 
i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu 
Instructiu. Des de fa quatre anys, l’Ajuntament 
organitza aquesta beca que té per objectiu 
afavorir que els estudiants puguin millorar el 
seu anglès.

L’Escola d’Idiomes de la Universitat de 
Barcelona inicia l’activitat
Sant Joan Despí és la segona seu de l’Àrea de Formació Complementària de la 
Universitat de Barcelona  • Més d’un centenar de persones ja han fet les proves de 
nivell per matricular-se als cursos d’anglès que s’iniciaran a la tardor

La Torre de la Creu va iniciar el 13 de juliol 
l’activitat com a seu de l’Àrea de Formació 
Complementària de la Universitat de Barcelona 

(UB) amb un curs sobre el modernisme. L’emblemàtic 
edifici de Josep Maria Jujol és també seu de l’Escola 
d’Idiomes Moderns (EIM) en la qual començaran 
classes d’anglès, francès i alemany aquesta tardor.
Aprofitant l’obertura del curs, el rector de la Univer-
sitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i l’alcalde, Antoni 
Poveda, van visitar les instal·lacions. El rector va co-
mentar que “aquest és un equipament al servei del 
coneixement, al servei dels ciutadans. Amb aquest 
centre, la UB està més a prop dels ciutadans, fem 
una universitat més propera”, mentre l’alcalde va 
afegir “a Sant Joan Despí fa molt de temps que tre-
ballem per l’aprenentatge d’idiomes, i volíem tenir 
una escola d’idiomes. Els idiomes ens fan més in-
ternacionals, com ho és també el modernisme de 
Jujol”.
Des de mitjan juny, quan va començar l’atenció al 
públic, el centre ha rebut la visita de més de 630 per-
sones, 130 han fet proves de nivell i s’han matriculat 
35 ciutadans i ciutadanes. Us recordem que els ciuta-
dans de Sant Joan Despí tenen un descompte del 25% 
en la matrícula. Més informació al telèfon 93 477 32 
35 o al correu eim.informacio@ub.edu.

L’equipament educatiu és a la Torre de la Creu

A dalt, un dels moments de la presentació de la nova Escola d’Idiomes Moderns 
amb el rector de la UB, Dídac Ramírez, i l’alcalde, Antoni Poveda, acompanyat per 
Josep Maria Jujol fill, que va assistir al primer curs sobre el modernisme. Per sobre 
d’aquestes línies, la casa modernista, llesta per  acollir les classes d’idiomes


