El Mercat del Centre obre noves parades

Mercats municipals més atractius
Entre les accions per dinamitzar aquests equipaments, s’han fet sessions
de cuina en directe que han atret la participació de la clientela

M

és accions per dinamitzar el
petit comerç també als mercats municipals, símbol del
comerç de proximitat i de qualitat de
la ciutat. L’activitat Cuina en directe
no és nova, però és ben cert que de
mica en mica ha agafat embranzida
i, si fins ara es feia de manera puntual, per exemple, per Nadal, a l’abril
i al maig han ampliat el nombre de
sessions. Durant aquests dos mesos
s’han fet sis sessions amb demostracions molt variades: cuina amb
Thermomix, amb KitchenAid per fer
postres i una de molt especial, amb
l’alumnat del programa formatiu Joves per l’ocupació.
Els onze nois i noies que s’estan formant en el curs de cuina d’aquest programa formatiu van tenir l’oportunitat
de mostrar davant de la clientela dels
mercats les seves habilitats culinàries,
una prova de foc per a aquests futurs
cuiners i cuineres.

Inscripcions als cicles
formatius de grau
superior
El calendari de matrícula escolar
continua amb la preinscripció als
cicles formatius de grau superior. A Sant Joan Despí l’institut
Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix
tres cicles: gestió comercial i
màrqueting; comerç internacional, i projectes d’edificació. Els
estudiants interessats podran fer
la preinscripció del 27 de maig al
6 de juny, i la matrícula de l’1 al 9
de juliol.

Els participants en el programa formatiu Joves per l’ocupació, en una demostració al Mercat del Centre

Noves parades al
mercat del Centre
A l’abril, es va posar en marxa
una nova parada de queviures al mercat, i es va ampliar
una carnisseria per acollir un
obrador i mostrar en directe
determinats tipus de feines. Un
símptoma de la recuperació del
sector comercial

Consells per prevenir les plagues
Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures la presència de d’insectes
com el mosquit tigre i les paneroles,
és més habitual. És per això que tant
l’Ajuntament com la ciutadania treballen per prevenir aquestes plagues.
D’una banda, des del consistori s’ha
netejat el clavegueram i s’ha fet un
tractament preventiu per disminuir
la població del mosquit i les paneroles. Però tot i amb aquestes mesures,
és imprescindible la col·laboració de
la ciutadania. Per exemple, per evitar
la presència del mosquit tigre hem

de procurar que no s’acumuli aigua
(als testos o galledes a les terrasses,
patis o jardins) ja que aquest mosquit
cria en petites superfícies humides.
També hem de canviar sovint l’aigua
de les flors. També és convenient
instal·lar mosquiteres, fet que també
evita les paneroles, així com posar
una malla als desguassos per evitarne l’aparició. Si detecteu una presència anormal truqueu a l’Ajuntament
(93 480 60 00) per informar de la incidència. Així serà més fàcil posar-hi
remei.
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