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L’actualitat jove, 
al teu ‘insti’

Els vuit nois i noies informen sobre temes que poden 
interessar a aquest col·lectiu als  seus centres de 

secundària i al casal de joves El Bulevard

Nous corresponsals joves als instituts de Sant Joan Despí

Ja tenim les cares dels nous corresponsals joves dels centres educatius de se-
cundària de la ciutat. Vuit nois i noies dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i 
Francesc Ferrer i Guàrdia, a més del Gran Capità i l’Ateneu Instrutiu. Ells i elles 
us informaran sobre temes del vostre interès tant als patis, un cop a la setmana, 
com al casal de joves El Bulevard durant els dos propers anys.
El jove corresponsal no només us informarà i resoldrà dubtes sobre qüestions 
que us interessin o preocupin, sinó que a més a més  escoltaran els vostres 
suggeriments per millorar les polítiques juvenils que es fan a Sant Joan Despí. 
Aquesta figura es va crear amb l’objectiu d’augmentar la comunicació entre els 
joves. Recordeu les seves cares i no dubteu a preguntar-los.

L’alcalde, Antoni Poveda, amb els regidors Àlex Medrano i Judith Riera,  i els nous corresponsals

El Departament de Polítiques 
d’Igualtat ha començat a preparar els 
actes de la Setmana de les Dones que 
se celebrarà al març. Entre les activi-
tats hi ha el sopar de dones, el dia 6 de 
març, a les 21.30 hores, al poliespor-
tiu del Mig. A partir del 10 de febrer 
es poden adquirir els tiquets al Centre 
Cívic Les Planes i a l’Àrea de Serveis 
a la Persona de 9 a 14 hores, i també 
de 17 a 19 hores els dilluns i dimecres 
(en aquest darrer cas només a l’Àrea de 
Serveis a la Persona).

El tiquets del sopar de 
dones, a la venda 
a partir del 10 de febrer

El departament d’Educació de la Ge-
neralitat ha seleccionat l’escola Espai 3 
per fer difusió del projecte GEP (Grup 
d’Experimentació per al Plurilingüis-
me) al web del departament. Aquesta 
escola és un dels 50 centres de primària 
i secundària de Catalunya que formen 
part d’aquesta prova pilot per potenciar 
l’anglès. L’escola comparteix el projecte al 
bloc blocs.xtec.cat/espaigep/presentacio/.

L’experiència de l’Espai 3, 
seleccionada per difondre un 
projecte pioner en anglès


