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Un curs ple 
    d’activitats

Diada d’Entitats, Firadespí i, enguany, l’Open House, un cap de 
setmana per visitar els nostres edificis més emblemàtics
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Tornada a l’escola
Prop de 5.000 infants i joves inicien un curs escolar que a Sant Joan 
Despí estarà marcat per la ciència, pàgs. 4-7

24 d’octubre, Firadespí a les Planes
El comerç local prepara una nova edició de l’aparador del comerç i la 
restauració local en una nova edició de la fira, pàg. 8

Setmana de la Mobilitat Sostenible
De l’11 al 18 d’octubre la ciutat promourà hàbits de desplaçament 
més sostenibles per millorar la mobilitat, pàg. 11

A l’octubre, festa del món associatiu 
Els dies 3 i 4 d’octubre la rambla Josep Maria Jujol s’omplirà amb les 
propostes de les associacions en la XII Diada d’Entitats, pàg. 16-17

@ajuntamentsantjoandespi
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Un cop acabat l’estiu, la ciutat reprén el ritme. I enguany 
ho fa, fins i tot, amb més empenta. D’una banda, amb 
l’inici del curs escolar, que, a banda dels més de 4.600 

escolars que han tornat a l’aula a Sant Joan Despí, significa 
també un nou pas endavant en la millora constant que volem 
per al sistema educatiu a la nostra ciutat. D’una banda, l’Escola 
d’Idiomes Moderns de la Torre de la Creu comença el seu pri-
mer curs a la nostra localitat i, d’una altra, iniciem un projecte 
que vol potenciar i descobrir la ciència entre els nostres esco-
lars. La inquietud i curiositat pròpia del món científic són tam-
bé valors importants, així com promoure l’interés per aquestes 
disciplines que fan avançar la societat i millorar la nostra quali-

tat de vida. Així ho va 
ratificar Anna Veiga, 
una de les principals 
investigadores que 
tenim a Catalunya 
en el món de la re-
producció assistida i 

les cèl.lules mare, durant la presentació del curs escolar. Per 
començar a fer camí en aquest nou repte, ja preparem la cele-
bració de la Setmana de la Ciència a Sant Joan Despí. 

És un nou programa que se suma als que ja venim promovent 
des de l’Ajuntament en temes com el medi ambient, els idio-
mes, la cultura..., perquè  tenim el convenciment que mai s’ha 
de deixar d’aprendre i, per això, mai deixarem d’apostar per la 
millora constant de l’educació dels nostres infants i joves.

L’inici del curs a la ciutat ve marcat també per la celebració de 
la Diada d’Entitats, el gran aparador de l’associacionisme. Te-
nim la sort de comptar amb un amplíssim ventall d’entitats que 
demostren que tenim una ciutadania que vol ser protagonista 
activa i que, gràcies a la feina que moltes persones realitzen 
des de les associacions, podem gaudir d’alternatives culturals, 
esportives, solidàries...

Per últim, vull recordar que aquest inici de curs està marcat 
també per la crisi dels refugiats i, com no podria ser d’altra ma-
nera, Sant Joan Despí s’ha ofert com a ciutat d’acollida.; perquè 
en la defensa dels drets humans, no hi ha fronteres.

La Diada d’Entitats tornarà a 
demostrar que tenim una 

ciutadania molt activa

La Diada de Entidades volverá 
a demostrar que tenemos una 

ciudadanía muy activa

Antoni Poveda, alcalde

Inici de curs 
amb nous reptes

sjdespi.cat

Una vez acabado el verano, la ciudad retoma el ritmo. Y este 
año lo hace, si cabe, con más empuje. Por un lado, con el 
inicio del curso escolar, que, además de los más 4.600 es-

colares que han vuelto a las aulas en Sant Joan Despí, significa 
también un nuevo paso adelante en la mejora constante que que-
remos para el sistema educativo en nuestra ciudad. Por un lado, la 
Escuela de Idiomas Modernos de la Torre de la Creu comienza su 
primer curso y, por otro, iniciamos un proyecto que quiere poten-
ciar y descubrir la ciencia entre nuestros escolares. La inquietud 
y curiosidad propia del mundo científico son también valores im-
portantes, así como promover el interés por estas disciplinas que 
hacen avanzar la sociedad y mejorar nuestra calidad de vida. Así 
lo ratificó Anna Veiga, una de las principales investigadoras que 
tenemos en Catalunya en el mundo de la reproducción asistida y 
las células madre, durante la presentación del curso escolar. Para 
empezar a hacer camino en este nuevo reto, ya preparamos la ce-
lebración de la Semana de la Ciencia en Sant Joan Despí.

Este programa que se suma a los que ya venimos promoviendo 
desde el Ayuntamiento en temas como el medio ambiente, los 
idiomas, la cultura... porque tenemos el convencimiento de que 
nunca se debe dejar de aprender y, por ello, nunca dejaremos de 
apostar por la mejora 
constante de la educa-
ción de nuestros niños y 
jóvenes.

El inicio de curso en la 
ciudad viene marcado 
también por la celebración de la Diada de Entidades, el gran es-
caparate del asociacionismo. Tenemos la suerte de contar con un 
amplísimo abanico de entidades que demuestran que tenemos 
una ciudadanía que quiere ser protagonista activa. Gracias al 
trabajo que muchas personas realizan desde las asociaciones, po-
demos disfrutar de alternativas culturales, deportivas, solidarias... 

Por último, quiero recordar que este inicio de curso está marca-
do también por la crisis de los refugiados y, como no podría ser 
de otra manera, Sant Joan Despí se ha ofrecido como ciudad de 
acogida; porque en la defensa de los derechos humanos, no hay 
fronteras.

i a Internet:
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Un curs marcat per la ciència
Inici del curs escolar 2015-2016 a Sant Joan Despí

Prop de 5.000 alumnes han iniciat les classes aquest mes de setembre a la ciutat · 
Entre les novetats, hi ha la posada en marxa de l’Escola d’Idiomes Moderns que la 

Universitat de Barcelona ha obert a la Torre de la Creu

El curs escolar 2015-2106 ja ha co-
mençat. 4.759 alumnes d’infantil, 
primària, secundària (obligatòria 

i postobligatòria) han tornat a les au-
les després de les vacances disposats a 
iniciar un any ple d’activitats i reptes. 
Aquest any, el curs estarà marcat per la 
ciència, tal com va avançar l’alcalde, 
Antoni Poveda, durant la presenta-
ció del curs escolar a la comunitat 
educativa, el 8 de setembre, que va 
obrir la doctora en biologia Anna 
Veiga (vegeu informació a la pàgina 
següent).
Les xifres de matriculació (encara 
provisionals, ja que aquests dies s’està 
acabant de fer la matrícula en alguns 
cicles) són molt similars a les de l’any 
passat. Aquest any s’han matriculat 
2.879 alumnes d’infantil i primària 
(870 a infantil i 2.009 a primària) a les 
cinc escoles públiques i els tres centres 
concertats que hi ha a Sant Joan Despí; 

1.317 al cicle de secundària obligatòria 
(ESO); 284 a batxillerat; 176 en els ci-
cles de grau mitjà i 71 en grau superior 
de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia. 
A més, 32 alumnes tornaran a partici-
par en el Programa de Formació i In-
serció on es formaran en auxiliar de 

vendes, oficina i atenció al públic, i en 
auxiliar en operacions de muntatges 
en instal·lacions electrotècniques en 
edificis. A més, 698 persones s’han ma-
triculat al Centre de Formació de Per-
sones Adultes Arquitecte Jujol per fer 
classes d’idiomes, d’informàtica, en-
senyaments inicials i bàsics o els cursos 

de preparació a la Universitat (majors 
de 25 i 45 anys) i als cicles formatius. 
Consulteu al centre les places disponi-
bles en alguns dels ensenyaments, com 
anglès, o els cursos de preparació per a 
les proves d’accés a la universitat per a 
majors de 25 i 45 anys. 

Per últim, en el primer cicle edu-
catiu (tot i que no obligatori), és 
a dir, a les escoles bressol, aquest 
any 441 nens i nens de 0 a 3 anys 
han iniciat les classes en les quatre 
escoles bressol públiques de Sant 
Joan Despí. Us recordem que en-
cara queden places lliures (11 per 

a infants nascuts el 2014 i 13 per als 
nascuts el 2013) així que si hi esteu in-
teressats us podeu adreçar a l’Àrea de 
Serveis a la Persona.
Xifres a banda, aquest curs està ple de 
reptes. A les pàgines següents us podeu 
informar de les novetats més destaca-
des.

L’IES Ferrer i Guàrdia 
encara té places en 

cicles formatius de grau 
superior

Alumnes d’infantil entren, el primer dia de classe, a l’escola Joan Perich i Valls

EL TEMA
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Estrenem l’Escola d’Idiomes 
Moderns  de la UB

Grups de conversa en anglès, 
francès i alemany

Noves sessions dels grups de 
mares i pares

La biòloga Anna Veiga obre el curs amb 
una conferència sobre la ciència

Anna Veiga, doctora en Biologia i directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) va obrir el curs escolar 2015-2016 
amb la xerrada Vivim la ciència al Teatre Mercè Rodoreda. Veiga va apostar per 
incrementar la presència de la ciència a les aules:  “no cal esperar al batxillerat 
per explorar la ciència. Es pot parlar de ciència als infants d’una manera simple 
i senzilla i fer-los entendre que la ciència ajuda les persones”. L’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, va a anunciar que l’Ajuntament farà actuacions dedica-
des a promoure la ciència i la divulgació científica: “Cal transmetre la inquietud 
pròpia de la ciència, que fa possible que la societat canviï i que millora la nostra 
qualitat de vida”. Entre les activitats, està previst que al novembre es faci la I Set-
mana de la Ciència de Sant Joan Despí.

Núria Ros, regidora d’Educació ; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, i Anna Veiga

És una de les novetats més destacades del 
nou curs acadèmic a Sant Joan Despí, la 
posada en marxa de l’Escola d’Idiomes Mo-
derns (EIM) de la Universitat de Barcelona a 
la Torre de la Creu. L’escola obrirà les portes 
amb 32 cursos d’anglès, alemany i francès 
de diferents nivells per ajudar la població a 
millorar el nivell competencial d’idiomes, 
una aposta de ciutat. A més, els ciutadans 
de Sant Joan Despí tindran un descompte 
del 25% en el preu de la matrícula i l’EIM, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament donarà 
quatre beques a joves de més de 16 anys amb 
dificultats econòmiques.

Dins de l’aposta municipal per impulsar 
l’aprenentatge d’idiomes, a l’octubre es re-
prendran els grups de conversa en anglès, 
francès i alemany. Les persones interes-
sades a participar-hi han d’adreçar-se a 
l’Àrea de Serveis a la Persona o bé enviar 
un correu a ciutatplurilingue@sjdespi.net. 
Es posaran en marxa 13 grups, però si hi 
ha persones interessades a participar-hi 
com a coordinador de grup, és a dir, que 
dominin una llengua i vulguin ensenyar, 
també poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis 
a la Persona.

A l’octubre es repredran també els grups 
de mares i pares, un espai on les famílies 
poden compartir les seves inquietuds sobre 
l’educació dels seus fills i filles. Els dies13, 20 
i 27 d’òctubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre es 
faran els grups adreçats a famílies amb fills i 
filles de 12 a 16 anys. Inscripcions, fins al 9 
d’octubre a l’Àrea de Serveis a la Persona.

La primera promoció de l’FP dual (que combina estudis amb estades en 
empreses, en aquesta ocasió amb la Nestlé) del grau superior de Comerç 
Internacional, va rebre al juliol un reconeixement institucional en un acte 
celebrat al Palau de Congressos de Barcelona (fotografia superior). Res-
ponsables del centre han manifestat que l’experiència d’aquesta primera 
promoció ha estat molt positiva tant per a l’alumnat com per al professo-
rat. Aquest curs oferirà l’FP dual als cicles formatius de comerç interna-
cional i gestió de vendes i espais comercials. Per últim, encara hi ha temps 
per matricular-se en els cicles formatius superiors d’edificació i obra civil;  
de gestió de vendes i espais comercials i de comerç internacional.

FP dual , amb estades en empreses, 
a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia

5
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L’Ajuntament proposa a les escoles mig 
centenar d’activitats per conèixer la ciutat

Inici del curs escolar 2015-2016 a Sant Joan Despí

El catàleg municipal de programes i serveis educatius vol ser un element que 
complementi la formació fora de les aules

Fer un hort, visitar Can Negre, 
conèixer les biblioteques de la 
ciutat, fer melmelada, aprendre a 

estalviar energia... Aquestes són algu-
nes de les propostes que l’Ajuntament, 
a través del catàleg de programes i ser-
veis educatius, posa a l’abast dels centres 
educatius per ampliar els seus coneixe-
ments més enllà de l’ensenyament reglat. 
Una ciutat educadora que ofereix fins a 
una cinquantena de programes i activi-
tats de tots els àmbits per compartir, a les 
escoles i les famílies, la tasca educadora.

Les novetats del curs
Entre els reptes d’aquest any, els petits 
i petites de primer i segon de primària 
estan convidats a cuidar el Jardí de les 
Papallones que s’ha creat aquest estiu 
al parc de la Fontsanta. Hi aprendran a 
identificar els diferents ambients del jar-
dí i els insectes que atrauen, i a saber-ne 
més sobre les espècies bioindicadores, 
que s’encarreguen de donar-nos senyals 
sobre la salut del nostre entorn. Aquest 
curs, els  alumnes de secundària po-
dran participar en una conferència de 
l’activista dels drets humans keniana 
Ruth Mumbi (7 d’octubre), una activitat 
emmarcada en la iniciativa Ciutats de-
fensores dels drets humans, una xarxa a 
la qual Sant Joan Despí s’acaba d’adherir. 

Teatre per  a secundària
D’altra banda, l’alumnat de secundària 
tindrà l’oportunitat d’anar al Teatre Mer-
cè Rodoreda per veure Maria Rosa, un 
clàssic d’Àngel Guimerà que ha produït 
el Teatre Nacional de Catalunya. Podeu 
consultar totes les activitats al web www.
sjdespi.cat.

I va arribar la verema. Infants dels casals de Sant Joan Despí van tancar al juliol 
el cicle de cultiu de la vinya amb una verema a la zona de vinyes del parc de la 
Fontsanta.Van recollir part del raïm dels 700 ceps que hi ha a la vinya, el van 
trepitjar i després, amb una premsa manual, van acabar d’extreure el most, el van 
envasar i se’l van emportar a casa perquè, amb els mesos, esdevingui vinagre. Una 
iniciativa pedagògica en què al llarg del curs passat van participar al voltant de 700 
infants de Sant Joan Despí i d’altres ciutats de la rodalies (el projecte forma part del 
pla educatiu ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El projecte peda-
gògic de les vinyes del parc de la Fontsanta forma part del catàleg de programes i 
serveis educatius que l’Ajuntament ofereix als centres educatius de Sant Joan Despí. 

Els infants van fer la verema 
de les vinyes al parc de la Fontsanta
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Nueva convocatoria de ayudas para la 
rehabilitación de viviendas

El plan de ayudas pretende mejorar las viviendas y reactivar el sector

El Ayuntamiento y el Área Metropolitana amplían el plan de ayudas para ayudar a 
financiar proyectos de mejora en el parque residencial

Desde el 1 de septiembre se podrán 
solicitar las ayudas que el Área Me-
tropolitana y los ayuntamientos –

entre ellos, el de Sant Joan Despí– ofrecen 
a los ciudadanos para mejorar y reparar sus 
viviendas. El objetivo de este plan (el año 
pasado se hizo una convocatoria de ayudas 
que ahora se amplía en 4,1 millones de eu-
ros) es mejorar las condiciones de habitali-
dad, accesibilidad y eficiencia energética, a 
la vez que impulsar uno de los sectores más 
castigados por la crisis. 
Las actuaciones (en el cuadro adjunto, de-
talle del tipo de obras que puede acogerse 
a la subvención) tendrán una subvención a 
partir del 35% del coste total de la reforma. 
Los propietarios o comunidades interesa-
das en acogerse a este programa pueden 
ponerse en contacto con la empresa muni-
cipal ADSA, ubicada en el Centre Miquel 
Martí i Pol.El plazo para presentar los in-
formes de idoneidad finaliza el próximo 30 
de novembre.

Promoción de tres viviendas 
de alquiler públicas
Hasta el próximo 20 de octubre, las personas interesadas 
en alquilar un piso en dos promociones públicas pue-
den dirigirse a ADSA (Centre Miquel Martí i Pol)  o a la 
Oficina Local d’Habitatge (Centre Cívic Les Planes)  para 
solicitarlo. Se trata de tres viviendas de 40-42 metros 
cuadrados, con aparcamiento y trastero, a un precio de  
424,87 euros al mes. Los requisitos para acceder a uno de 
estos pisos son los siguientes: tener una residencia míni-
ma acreditada de 5 años en Sant Joan Despí; unos ingre-
sos mínimos de 14.000 euros; unos ingresos máximos de 
6,08 del IRSC,  y no tener una vivienda en propiedad.

LA CIUTAT

SUBVENCIONES PARA...

Rehabilitación de fachadas 
y de cubiertas

Instalación de ascensores
Adecuación de instalaciones 

comunes
Colocación de rampas y 

eliminación 
de barreras arquitectónicas

Reparación de grietas, 
humedades, etc.

Adecuación de las instalaciones 
de agua, gas o electricidad

Mejora del aislamiento, 
sustitución de ventanas...

El cambio de bañeras por duchas 
para personas con 

movilidad reducida
Instalación de placas solares y 

calderas eficientes
Aislamiento térmico o acústico
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Els principals carrers comercials del barri esdevindran un aparador de l’oferta comercial i 
de restauració de la ciutat, a més d’acollir activitats lúdiques i diferents actuacions

Un mes. Comença el compte 
enrere per celebrar una nova 
edició de Firadespí. Serà el 24 

d’octubre al barri de les Planes. Una 
edició que tindrà tots els ingredients 
per animar la ciutadania a sortir de 
casa, gaudir d’activitats i espectacles i, 
sobretot, una oportunitat de conèixer 
els comerciants i restauradors locals. 
Tot i que encara les dades són provi-
sionals, el que sí us podem avançar és 
que de moment 40 bars i restaurants 
s’han interessat a participar en la 

Ruta de la Tapa que es farà durant la 
jornada de la fira, i s’espera, al menys, 
la participació d’aproximadament 
uns 70 comerços. 

Una de les novetats d’aquest any és 
la celebració d’una fira de cerve-
sa artesana i vins que organitzarà 

l’associació de comerciants Activa 
Despí. Una altra de les cites confir-
mades per aquesta fira és la desfilada 
de moda que organitzen diferents co-
merços de moda i complements per 
mostrar-nos les tendències d’aquesta 
nova temporada. Espais de tallers in-
fantils, actuacions al carrer, mostra 
d’activitats mediambientals, i moltes 
més activitats que us explicarem al 
proper Butlletí. De moment, ja po-
deu reservar al calendari el dia 24 
d’octubre.

El comerç de Sant Joan Despí surt al 
carrer a les Planes amb Firadespí

Dissabte 24 de octubre, durant tot el dia

Una nova cara. L’Ajuntament ha finalitzat un seguit de 
treballs de millora de la teulada i la façana de la casa 

consistorial. Unes filtracions detectades a la coberta de 
l’edifici va obligar l’Ajuntament a fer una intervenció 

que s’ha aprofitat per reparar les esquerdes i per pintar 
de nou tant l’interior com exterior de l’Ajuntament. 
A més, des de finals de juliol, l’Ajuntament disposa 

d’ascensor que millorarà l’accessibilitat dels ciutadans i 
ciutadanes a l’Ajuntament.

La Ruta de la Tapa tornarà a 
ser un dels grans atractius 

de Firadespí

L’Ajuntament llueix una nova cara
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Sant Joan Despí serà aquest any la ciutat convidada del festival 
d’arquitectura 48H Open House BCN. Aquesta iniciativa, im-
pulsada per l’associació 48h Open House Barcelona, convida la 

ciutadania a fer visites guiades durant el cap de setmana del 24 i 25 
d’octubre. Aquest any, els organitzadors han decidit convidar Sant Joan 
Despí i per això, durant aquests dos dies es podran visitar fins a quinze 
edificis, alguns dels quals no podem veure habitualment com, la Ciutat 
Esportiva del Barça, Can Po Cardona, la fàbrica de Cartró o la Torre 
Jujol. La primera edició de l’Open House es va celebrar l’any 1992 a 
Londres i des de llavors s’han anat afegint altres ciutats com Nova York, 
Dublin o Tel Aviv.

Es busquen voluntaris
Així, durant tot el dia es podran fer les visites a aquests espais i, a més 
a més, es faran itineraris modernistes per complementar l’activitat. Per 
organitzar les visites l’Ajuntament demana la col·laboració de la ciuta-
dania que estigui interessada en participar-hi com a voluntaris. Us po-
deu inscriure al web www.48hopenhousebarcelona.org o bé enviar un 
correu a cannegre@sjdespi.net.

La ciutat participa en aquest festival d’arquitectura 
que obrirà, els dies 24 i 25 d’octubre, nombrosos 
espais de la ciutat com la Ciutat Esportiva per fer 
visites guiades • Si vols participar-hi com a voluntari 
apunta’t al web www.48hopenhousebarcelona.org

Durant el cap de setmana del 24 i 25 d’octubre la ciutadania podrà visitar l’interior d’espais com, d’esquerra a dreta, la Torre de l’Aigua i l’estació de 
bombeig, la Torre de la Creu, Can Negre i  la casa Rovira

Sant Joan Despí, ciutat convidada 
al 48H Open House Barcelona

Què podrem visitar 
a Sant Joan Despí?
Centre Mercè Rodoreda

Can Negre
Can Po Cardona

Casa Rovira
Ciutat Esportiva del Barça

Ermita del Bon Viatge
Estudis de TV3*

Fàbrica de cartró
Restaurant Follia

Foment Cultural i Artístic
Parc de la Fontsanta
Parc de Torreblanca

Torre de l’Aigua i estació de bombeig
Torre de la Creu

Torre Jujol

L’Ajuntament demana voluntaris per participar-hi en aquest esdeveniment

*pendent de confirmació
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APRÈN A ANAR AMB BICI:  
Dissabte 10 d’octubre
De 10.30 a 12.30 h al Parc Ciclista 
Llobregat, av. del Baix Llobregat cantonada 
c/ Sant Martí de l’Erm (al costat de la deixalleria)

Taller iniciació per a adults
Taller iniciació infantil
Circuit d’habilitat
Taller de mecànica bàsica
Inscripcions gratuïtes el mateix dia al parc. Cal portar bicicleta i casc. Més informació a me-
diambient@sjdespi.net o bé al tel. 93 480 60 13/16, http://parcciclistallobrega.wix.com/

L’organitza: Parc Ciclista del Llobregat
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Joan Despí 

A L’ESCOLA EN BICI:  Dijous 15 d’octubre
Els nens i nenes de Sant Joan Despí anem a l’escola en bici. Recordem que és obli-
gatori el casc en menors de 16 anys. També convidem tothom a desplaçar-se a peu 
o utilitzar la bici per contribuir a una mobilitat més sostenible 
per la nostra ciutat i fer el carrer més nostre. 
En arribar a l’escola, pots fer-te una foto i 
compartir-la al Facebook (Despí Sos-
tenible).

Hi col·labora: Voluntaris de la 
Gent Gran i 
Banc del Temps

FOTOBYCICLE
Dissabte 17 d’octubre 
De 10 a 14 hores
Trobada: a les 10 h al Centre Jujol – Can Negre

Curs pràctic d’introducció a la fotografia en ruta fins al delta del riu Llobregat, on 
durant 4 hores trobaràs els millors paratges per captar les millors imatges. Caldrà 
portar roba còmoda, aigua, casc, bicicleta i càmera pròpia. Inscripció a Can Negre, 
activitat gratuïta.
A càrrec d’Òscar Pérez Garzón 
L’organitza: Centre Jujol-Can Negre, Escola Municipal d’Art
Hi participa: Cycle chic SJD

12a PASSEJADA EN BICICLETA
Diumenge 18 d’octubre

Recorregut d’uns 17,5 km per 7 municipis per celebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en les zones urbanes me-
tropolitanes. És obligatori l’ús del casc i el bidó d’aigua. Per qüestions de seguretat, 
no és recomanable a menors de 8 anys.
Inici: 10 h al parc de la Marquesa de l’Hospitalet de Llobregat. 

Punt de trobada a Sant Joan Despí: 11.25 h a la 
rambla Josep M. Jujol. Inscripcions: mitja 

hora abans.
A l’arribada al parc de Torreblan-
ca hi haurà sorteig de bicicletes 

i altres obsequis, l’activitat Puja 
al bus, Bicibox amb bicicletes elèctri-

ques, etc.
Hi col·labora: Club Ciclista Sant Joan Despí 

i Creu Roja Sant Joan Despí

Sota el lema europeu ‘Tria. Canvia. Combina’, la Setmana del 2015 
proposa una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut 

del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. Canviant 
la nostra manera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells d’activitat 
física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i ajudar 
a prevenir els accidents de trànsit. Escollir el transport públic col·lectiu per anar a 

la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar a comprar en comptes d’agafar el 
cotxe pot ser una bona forma de protegir i millorar la salut.

CONTROL DE SOROLL A VEHICLES
La contaminació acústica a causa del trànsit és una de les formes 
de contaminació més estesa a les nostres ciutats i més molesta 
per a les persones. Una manera de reduir els nivells acústics és 
mantenir en bon estat els motors dels nostres vehicles, conduir de 
forma adequada i ser respectuosos amb el veïnatge. Durant tot 
l’any, i en especial els mesos de primavera i estiu, es realitzen 
periòdicament controls de soroll a vehicles, sobretot ciclomotors i 
motocicletes. Durant la Setmana de la Mobilitat es farà especial 
èmfasi en aquest tipus de campanyes incidint així en la conducció 
responsable. 

PASSEGEM PER SANT JOAN DESPÍ
Temporada octubre - desembre 2015
Passejades adreçades a la gent gran per promoure caminar com a mode de des-
plaçament saludable. A cada sortida et posarem un segell a la targeta de partici-
pant. Si assisteixes a totes o al 80% de les sortides aconseguiràs un regal l’últim 
dia de la temporada, el 15 de desembre.
Inici: 6 d’octubre 
Hora: 9.30 h 
Lloc: passeig Canal cantonada Creu d’en Muntaner

CURSA D’ORIENTACIÓ EN BICI
Diumenge 11 d’octubre 
11.30 h al parc a la Jugatecambiental del parc de la 
Fontsanta 
A càrrec del Centre Mediambiental l’Arrel
L’organtiza: AMB i Ajuntament de Sant Joan Despí

Concurs fotogràfic a Instagram 
“Apunta’t al ClicMob!”
Del 2 al 18 d’octubre
La comissió institucional de la Setmana de la Mobilitat ens 
proposa aquest concurs fotogràfic a través de la xarxa Ins-
tagram, amb l’etiqueta #mobilitat2015. Més informació a la 
www.mobilitat.net

josjd
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De l’11 al 18 d’octubre, ens apuntem a la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible

15 d’octubre, esteu convidats a anar al col·le amb bici

Augmenta l’ús del transport 
públic i del Bicibox
Durant el primer semestre d’aquest 2015, les línies que 
passen per Sant Joan Despí han transportat a 4.485.662 
passatgers, un 3,7% més respecte al mateix període del 
2014. En els darrers anys, l’ús del transport públic no ha 
deixat de créixer, tot i que no totes les línies han tingut el 
mateix comportament. Aquest primer semestre de l’any 
la línia que més ha pujat ha estat l’L46, un 6% (483.700 
passatgers), seguida de l’L77 (un 4,5%) i l’N15 (4,1%). En 
la part contrària, és a dir, les que menys han augmentat, 
són el 157, que ha perdut un 19,2% d’usuaris o la línia  
78 que ha descendit un 10,1%.

Bicibox, més usuaris
Molt positives són també les dades registrades al Bicibox 
entre els mesos de desembre de 2014 i juliol de 2015. En 
aquests mesos, Sant Joan Despí ha passat de 323 a 421 
usuaris; les bicicletes estacionades han passat de 10.118 
a 14.639, i l’ocupació al juliol del 2014 va ser d’un 35,9% 

Un canvi d’hàbits per moure’s per les ciutats. Aques-
ta és la proposta que un any més ens fa la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segura per, a tra-

vés d’activitats, cercar noves formes de mobilitat. Amb el 
lema Tria. Canvia. Combina aquesta setmana podrem, 
a Sant Joan Despí, participar en un taller per aprendre a 
anar en bici (10 d’octubre); una cursa d’orientació en bici 
(11 d’octubre); o una sessió de Fotobycicle (17 d’octubre). 
Entre les activitats més destacades hi ha la 12a Passejada 
Comarcal en bici (18 d’octubre) en què participen dife-
rents ciutats del Baix Llobregat, a més de l’Hospitalet, o 
una nova jornada de l’Escola en bici (15 d’octubre) en què 
es convida els estudiants a desplaçar-se en bici a l’escola o 
institut. Podeu consultar tota la programació en l’anunci 
de la pàgina anterior. 

Durant aquests dies es faran activitats per promoure desplaçaments més sostenibles a la 
ciutat • Una passejada comarcal i cursos al voltant de la bici, entre les activitats principals

La passejada en bicicleta es farà el 18 d’octubre

El Bicibox de Sant Joan Despí desperta l’interès europeu. 
En el marc del congrés internacional del consorci TIDE (Transport 
Innovation Deployment for Europe) que es va celebrar a Barcelona, el 
16 de setembre es va fer una jornada a Sant Joan Despí on una vin-
tena d’experts en mobilitat de diferents països van visitar una estació 
de Bicibox i l’aparcament per a bicicletes elèctriques del pàrking del 
CC Mercè Rodoreda. 

mentre que el mateix mes d’aquest any s’ha arribat al 
45%. Unes xifres que confirmen com de mica en mica 
aquest sistema d’aparcament segur i gratuït de bicicletes 
s’ha convertit un bon aliat per millorar la mobilitat soste-
nible a la ciutat.

11
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Sant Joan Despí s’adhereix a la 
Xarxa de Ciutats Refugi

Des d’aquest mes també formem part de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans

Campanya de vacunació 
als ambulatoris

Els centres d’atenció primària de 
Sant Joan Despí ja han iniciat la 
campanya de vacunació de la grip. 
Es recomana que les persones més 
grans de 60 anys o que formin 
part de algun grup de risc (per-
sones amb EPOC, diabètiques, 
hipertenses, etc. ) truquin al 93 
5670999 per tal de programar una 
visita per poder vacunar-se. 

Davant la tragèdia humana que estan provocant guerres 
com les de Síria, que han obligat al desplaçament de cen-
tenars de milers de persones, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí ha fet una declaració institucional que recull les 
principals accions que es duran a terme a la ciutat per 
ajudar aquestes persones. L’Ajuntament es compromet a 
sumar-se a la Xarxa de Ciutats Refugi preparant dispo-
sitius d’acollida i convidant la ciutadania a implicar-se i 
col·laborar en l’atenció i ajuda a les persones refugiades. 
També es crearà una Taula de Suport a les Persones Re-
fugiades que integri les entitats i organitzacions de Sant 
Joan Despí, la Taula de Coordinació de Serveis Socials i 
la Comissió de Solidaritat, amb l’objectiu de fer un treball 

estable i permanent que coordini i posi en marxa mesures 
per donar suport a les persones refugiades.
El document també dóna suport a “totes les vies diplomàti-
ques existents i promoure la creació de totes les que siguin 
necessàries per actuar amb determinació en la recerca de 
la pacificació dels països en conflicte, i a treballar per una 
política integral d’immigració i d’asil a la Unió Europea”. 
Només el conflicte a Síria ha provocat el desplaçament de 
4.000.000 de persones segons ACNUR, l’Alt Comissionat 
per als Refugiats de Nacions Unides. L’Ajuntament acon-
sella a les persones interesades a rebre més informació que 
es posin en contacte amb el Departament de Solidaritat de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí (solidaritat@sjdespi.net).

L’Ajuntament fa una declaració institucional que recull les principals accions per  
ajudar les persones refugiades de països en guerra

En defensa dels Drets Humans
 Aquest mes de setembre, Sant Joan Despí també 

s’ha afegit a aquesta xarxa que advoca per unir 
esforços a favor dels drets humans. Entre les 

activitats que es faran per saber-ne més sobre 
els drets humans hi ha un sopar xerrada (8 

d’octubre, 21 h, CC Les Planes) amb l’activista 
Helena Maleno i el padre Pedro Pantoja que par-

laran sobre les fronteres. Compra d’entrades (8 
euros) a l’Area de Serveis a la Persona i El Tricicle 

(Centre Cívic les Planes). També es pot reservar 
plaça al correu solidaritat@sjdespi.net.

El tractament contra les 
paneroles, efectiu

Tot i els tractaments que ha fet l’Ajuntament du-
rant l’any, aquest estiu s’ha realitzat un pla de xoc 
de desinsectació al clavegueram en diversos punts 
de la ciutat, davant l’aparició d’insectes, sobretot, 
paneroles. En una primera fase, a l’agost, es va 
aplicar un producte insecticida que ha obtingut 
molt bons resultats, tal i com es va comprovar en 
la segona fase del tractament, al setembre. En la 
majoria de pous els insectes van desaparèixer, o la 
població s’havia reduït notablement.
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Prop de 25.000 ciutadans, convocats a les 
urnes per escollir el nou Parlament català
A la ciutat podrem votar en 43 meses electorals repartides en 9 col·legis

27 de setembre: eleccions al Parlament de Catalunya

Canvis a l’organigrama municipal després de 
la renúncia d’una regidora del PSC

L’Ajuntament ultima aquests dies els pre-
paratius per a la celebració d’unes no-
ves eleccions. El 27 de setembre 24.907 

electors (al tancament del Butlletí aquesta 
xifra era provisional) de Sant Joan Despí es-
tan convocats a exercir el seu dret al vot per 
escollir el nou Parlament de Catalunya. Els 
electors podran anar a votar, de 9 a 20 hores, 
en les 43 meses electorals distribuïdes en 9 
col·legis electorals que s’habilitaran als qua-
tre barris de la ciutat. En aquesta ocasió, els 
ciutadans i ciutadanes podran escollir entre 
les 9 candidatures que concorren en aquestes 
eleccions a la demarcació de Barcelona.
La Generalitat ha habilitat una pàgina web 
(www.parlament2015.cat) on es pot consul-
tar qualsevol dubte, i el dia de les eleccions 
consultar els resultats. A més, la pàgina web 
de l’Ajuntament i les xarxes socials Facebook 
i Twitter també faran un seguiment de la 
jornada electoral informant sobre les dades 
de participació i dels resultats un cop acabi 
l’escrutini.

On podem votar a Sant Joan Despí?
Els col·legis electorals de la ciutat són als següents equipaments: 
poliesportiu Salvador Gimeno, Centre Cívic Sant Pancraç, Centre 
Jujol Can Negre, Escola Bressol Sol Solet, Biblioteca Miquel Martí 
i Pol, antiga escola Pascual Cañís, Centre Cívic Les Planes, Centre 
Cívic Antoni Gaudí i Centre Cívic Torreblanca.

La renúncia, per motius personals, de la regidora 
socialista Gemma Guàrdia (ha ocupat la regi-
doria d’Educació, Infància i Família durant dos 
mandats) ha fet que s’incorpori a l’organigrama 
municipal la també socialista Dolors García que,  
des d’aquest mes de setembre, ocupa la regido-
ria de Medi Ambient. La renúncia de Gemma 
Guàrdia ha provocat que la cartera d’Educació, 
Infància i Família sigui ocupada per Núria Ros, 
que també  és la regidora de Joventut. D’altra 
banda, la socialista Eugènia Sánchez és regidora 
de Sanitat, i no de Cooperació com, per error, es 
va publicar al Butlletí de juliol.

Dolors García, nova regidora de 
Medi Ambient

Núria Ros, nova regidora 
d’Educació, Infància i Família
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Objectiu: modernitzar les 
parades dels mercats

L’Ajuntament obre el termini per demanar subvencions destinades a millorar la 
imatge i la gestió de les parades dels dos mercats municipals

Hi han parades disponibles al barri Centre i de les Planes

Suport a la modernització dels mer-
cats municipals. L’Ajuntament de Sant 
Joan Despí ha obert una nova línia de 
subvencions per ajudar els paradistes 
dels mercats municipals de les Planes 
i del Centre a millorar els seus nego-
cis. Concretament, el consistori ofereix 
als paradistes fins al 75% del cost total 
de les millores (fins a 300 euros, en el 
cas de parades adjudicades abans del 
31 de desembre de 2014, i de 750 en el 

cas de les parades adjudicades després 
d’aquesta data) per millorar les para-
des. Els ajuts es poden demanar fins al 
30 d’octubre.
Les subvencions es poden sol·licitar 
per millorar la imatge exterior i inte-
rior del negoci (retolació externa, apa-
radors, canvi d’il·luminació, de pavi-
mentació o millora de les condicions 
higienico-sanitàries) o bé, per millorar 
la gestió del negoci (projectes web, 

programes de gestió o d’e-commerce). 
Per a més informació, cal adreçar-se a 
Promoció Econòmica.

Parada al mercat, un bon negoci
D’altra banda, les persones interessades 
a posar en marxa un negoci en algun 
dels dos mercats estan d’enhorabona, 
ja que n’hi ha tres de disponibles al de 
les Planes i una al del barri Centre. Més 
informació a Promoció Econòmica.

El termini per demanar les ajudes finalitza el proper 30 d’octubre

28, 29 i 30 de setembre, 
de 9.30 a 12.30 h
Iniciació a la informàtica (inicial)

1,2 i 5 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h
Iniciació a la informàtica (nivell II)

6 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h
Per on circulen les ofertes de feina? 
Posa’t al dia

7, 8 i 9 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h
Recerca de feina per Internet

14 d’octubre, 
de 9.30 a 12.30 h
Aprèn a redactar la teva BIO

16 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h 
La gestió del temps. 
Planifica la teva recerca de feina

19, 20 i 21 d’octubre 
 3, 4 i 5 de novembre
2,3 i 4 de desembre, 
de 9.30 a 13 h
Coaching ocupacional grupal 
es faran tres grups de tres sessions

10 de novembre, de 9.30 a 12.30 h,
Selecció de personal. Prepara’t 
l’assesment center

Noves càpsules formatives  Club de Feina
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LA CULTURA

Aquesta tardor, teatre
Ramon Madaula i Anna Sahun obren la nova temporada amb l’obra Idiota

Venda d’entrades al web www.teatresdespi.cat

Després del parèntesi estiuenc, Sant Joan Despí aixeca el 
teló d’una nova temporada d’espectacles que, a partir del 
2 d’octubre, omplirà els escenaris de bon teatre, monòlegs, 

música i obres infantils. Concretament, aquest mes d’octubre te-
nim quatre interessants propostes.
Ramon Madaula i Anna Sahun obriran la temporada amb l’obra 
Idiota (2 d’octubre), una producció de la Sala Muntaner. Serà al 
Teatre Mercè Rodoreda. També en aquest escenari podrem veu-
re a The Funam Violistas (18 d’octubre) que el 2014 va aconse-
guir el premi Max al Millor Espectacle Revelació. Enginy i molt 
humor és el que trobarem a l’espectacle Yo soy Álvaro Carmona 
(Sala Bulevard, 23 d’octubre), mentre que el dia 25 serà el mo-
ment de desmitificar les princeses amb l’obra infantil Les prin-
ceses també es tiren pets. Més informació i compra d’entrades al 
web www.teatredespi.cat. Anna Sahun i Ramon Madaula, intèrprets d’Idiota
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Dissabte 3 i diumenge 4 d’octubre: 
cap de setmana dedicat a les entitats

XII Diada d’Entitats a la rambla Josep Maria Jujol

Un total de 64 d’associacions participen en una nova edició de la Diada que 
enguany també podrem seguir a les xarxes socials a través d’un webapp

El primer cap de setmana 
d’octubre tenim una cita amb el 
món associatiu local. Els dies 3 i 

4 d’octubre la rambla Josep Maria Jujol 
es convertirà en un gran aparador de 
les activitats i propostes de les 64 en-
titats que participen en la XII edició 
de la Diada d’Entitats. Dos dies per 
participar en tallers; aprendre a cons-
truir instruments musicals; ballar; 
conscienciar-nos en l’espai solidari... i 
sobretot, conèixer de prop la tasca que 
fan les entitats. Una oportunitat única 
per passejar i veure in situ la feina d’un 
bon grapat d’entitats santjoanenques.
Aquest any les noves tecnologies tor-
naran a ser les grans aliades de la ciu-
tadania per no perdre’s cap activitat. 

Els dies de la Diada entrarà en funcio-
nament una webapp /www.diada.des-
pientitats.cat) des de la qual podrem 
accedir a les activitats, veure el direc-
tori d’entitats, els espectacles progra-
mats, participar-hi, etc. Les noves tec-
nologies també seran protagonistes a 
l’espai del PAID (Punt d’Assessorament 
i Informació d’Entitats) un lloc on les 
entitats poden resoldre els seus dubtes 
sobre les webs del portal Despientitats.

Espai i campanyes solidàries
La cooperació i la solidaritat tindran 
un espai propi a l’espai solidari que 
aquest any ens proposa “destruir murs 
per construir la pau”. Aquí podem veu-
re com els murs que hi ha arreu del 

món impedeixen a moltes persones 
viure amb dignitat. Com en la majo-
ria d’activitats que es fan a la ciutat, 
també hi haurà un punt de recollida 
d’aliments de la Taula d’Atenció Social 
i l’esperit solidari també ens convidarà 
a donar sang en una campanya especial 
(diumenge 4 d’octubre, de 10 a 14 h a 
l’escola bressol Sol Solet).

Escenari d’actuacions 
La música, la dansa i el ball tam-
bé tindran un espai propi a la Diada 
d’Entitats, a l’escenari ubicat a la plaça 
del Sol Solet. A la pàgina següent po-
deu consultar tot el detall de les activi-
tats en les que podem participar durant 
les dues jornades de la Diada d’Entitats.

La rambla Josep Maria Jujol es convertirà en l’aparador de l’activitat i la feina de les entitats de Sant Joan Despí
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Programa d’activitats

Nit de degustació al 
Mercat Centre, tapa 
i beguda a 2 euros
El mercat del barri Centre 
també se sumarà a la Dia-
da d’Entitats tot preparant 
una Nit de Degustació que 
ens ofereix una beguda i 
una tapa al preu de dos 
euros. Serà la nit del 3 
d’octubre (de 20 a 24 
hores). Així que ja sabeu, 
després de visitar la Diada 
passeu pel mercat per 
reposar forces.

Una finestra oberta al món
Si has participat en el concurs Sant Joan Despí, 
una finestra oberta al món que organitza l’entitat 
fotogràfica La Finestra i l’Ajuntament (en aquest 
Butlletí podeu veure totes les fotos) no pots 
deixar de visitar  l’estand de La Finestra on es-
taran exposades les fotografies participants, i 
on es farà el lliurament dels premis (dissabte 3 
d’octubre, a les 18.30 h). 

Joc de la diada
I per als petits, recordeu de participar al Joc de 
la Diada. Rebreu totes les instruccions al punt 
d’informació. La idea és conèixer les entitats 
mentre es participa en una gimcana que acabarà 
amb un detall per als participants.
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Inscripcions a l’Escola de 
Música Enric Granados
El centre ofereix un ampli ventall d’estudis 
musicals adreçats tant al públic infantil com adult

El color blanc, protagonista 
d’una nova exposició 
al Centre Jujol-Can Negre

La biblioteca Miquel 
Martí i Pol millora el seu 
sistema de climatització
La biblioteca va reobrir les portes l’1 
de setembre després de romandre 
tancada durant l’agost per obres de 
millora en el sistema de climatitza-
ció. Després de la intervenció l’espai 
ha millorat notablement i ara les 
condicions dels usuaris són molt 
més adequades.

Places lliures al club de 
lectura jove
La xarxa de biblioteques ha posat en 
marxa els clubs de lectura de la nova 
temporada. Dels vuit clubs previstos, 
encara queden places –a la Biblio-
teca Miquel Martí i Pol– per al que 
s’adreça a joves de 13 a 18 anys.

Nova edició del Concurs 
de Superlectures de les 
biblioteques
Al setembre s’ha obert la inscripció 
d’una nova edició del Concurs de 
Superlectures que organitzen les bi-
blioteques Miquel Martí i Pol i Mer-
cè Rodoreda per promoure la lectura 
entre els infants de 4 a 14 anys

L’Escola de Música Enric Granados manté encara obert el període de 
matriculació per al curs 2015-2016. Una bona oportunitat d’aprendre 
música sense sortir de la ciutat. L’escola ofereix diferents tipus 
d’ensenyaments. Els infants de 3 a 5 anys s’inicien a través de la sen-
sibilització musical; els de 6 i 7 poden fer música i moviment; a partir 
dels 8, s’inicia el nivell inicial dels diferents instruments (piano, violí, 
viola, guitarra clássica, guitarra elèctrica, baix elèctric, trompeta, flauta 
travessera i dolça, saxo, clarinet, violoncel i bateria). També hi ha clas-
ses per a adults d’instruments, de música de cambra, cant coral i grups 
de gospel i instrumentals, musicoteràpia per a nens i adults. L’escola de 
música està ubicada al Centre Cívic Sant Pancraç.

L’Escola de Música Enric Granados està ubicada al Centre Cívic Sant Pancraç

L’artista Cristina López i la seva mostra Intervals de silenci ha 
reobert la temporada artística al Centre Jujol-Can Negre després 
del parèntesi estiuenc. Fins al 25 de setembre podem visitar 
aquesta mostra on el protagonista és el color blanc “la unió de 
tots els colors, és el silenci”, explica López. Una oportunitat 
de veure una exposició que convida al silenci, a l’harmonia. 
A l’octubre (de l’1 al 25), les protagonistes seran quatre dones 
(Mercè Coma, Teresa Gironès, Mercè Mir i Esther Ramos) que 
utilitzen la ceràmica com a mitjà d’expressió. La mostra de Cristina López es pot visitar fins al 25 de setembre
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paella de la gent gran • nous policies • nou vehicle 
Taula Social • Jane Goodall • 10 anys d’El Bulevard
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Paella de la Gent Gran.  Al voltant de 1.700 persones van participar en la Paella de la Gent Gran que se celebra des de fa 31 anys coinci-
dint amb la Diada Nacional de Catalunya. Per preparar aquest gegantí plat es van utilitzar al voltant de 300 quilos d’arròs; 65 de pollastre; 
65 de costella de porc; 80 de calamars; 40 de cloïsses; 90 de musclos; 45 de gambes; 35 de pebrot vermell; 35 de pèssols; 15 quilos d’alls, i 
70 quilos de tomàquet natural. Tot un repte que va aconseguir el seu objectiu: compartir una bona estona tastant una excel·lent paella.

Nous policies.  La plantilla de la Policia Local de Sant 
Joan Despí s’ha reforçat amb la incorporació de sis 
nous agents. A la imatge, amb l’alcalde, Antoni Pove-
da i el regidor de Seguretat, Agustí Gascón.

10è aniversari d’El Bulevard.  El Casal de Joves va fer una festa, els dies 17 
i 18 de juliol, per commemorar els primers deu anys de feina. El parc de la 
Fontsanta va acollir concerts, màgia, monòlegs, circ, una mostra 
d’artesania, etc. 

Visita de Jane Goodall.  La primatòloga i activista Jane Goodall 
va compartir una estona amb joves i infants dels esplais i casals. 
Goodall, que va rebre al juliol el Premi Internacional Catalunya,  
va xerrar sobre la protecció del medi ambient i la sostenibilitat.

Taula Social.  La Fundació 
la Caixa i l’Ajuntament, 
han cedit un vehicle a 
l’obra social de l’Església 
Evangèlica perquè 
aquesta entitat faci el 
repartiment d’aliments a 
les persones més vulne-
rables. Una iniciativa que 
ajudarà, a més, a la Taula 
de Coordinació d’Atenció 
de les Necessitats Bàsiques 
en la tasca de recollida i 
distribució d’aliments.

EN IMATGES
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Les fotos de l’estiu
Un estiu més, han estat molts els veïns i veïnes que han volgut compartir amb els 

lectors del Butlletí les seves vacances a través de la campanya Sant Joan Despí, 

una finestra oberta al món. Les vostres fotos també s’han compartit al Facebook 

de l’Ajuntament. Aquí reproduïm les fotografies rebudes, que podreu veure a la 

mostra de l’associació La Finestra a la Diada d’Entitats.

Tailàndia
Jonas Coronado

Nara (Japó)
M. Paz Muñoz i Mari Fernández

Peníscola (Castelló) 
M. Carmen i Juan García

Couto (Galícia)
Humi Martín

Tenerife (Illes Canàries)
Juan Miguel Expósito i Elena Expósito

Cap de Salou (Tarragona)
Família Sánchez-Pajares Pradas

Coma-ruga (Tarragona)
Marta Carrabina i Raul Fernandez

Alacant
Famílies Gallardo-Rodríguez

El Vaticà
Família Parra-García

Ora Beach, Illes Molucas (Indonèsia)
Família Monclús-Ririn

Praga (República Txeca)
Família Pérez-Hernández

Berlín (Alemanya)
Laura Viciano i Daniel Meca
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Canal du Midi (França)
Francisco Polonio

Atienza (Guadalajara)
Professors institut Jaume Salvador i Pedrol

Lagos de Covadonga (Asturias)
Família Granadal-Carrasco

Manresa (Barcelona)
Família García-Urbano

Bilbao
Rafael Almeida i Diego Barriga

Cala Sant Francesc, Blanes (Girona)
Família Soria-Mas

Warner Bross (Madrid)
Família Martos-García

Menorca (Illes Balears)
Asun Hernández

Sierra de las Villas (Villacarrillo, Jaén)
Cristina Molina i Òscar Rescalvo

Zuheros (Còrdova)
Famílies Camacho, Cabello i Florenza 

Alhama (Múrcia)
Fina Ortiz

Cap de Finisterre (La Corunya)
Raúl i Mery

Aitona (Lleida)
Família Capell-Vives

Chiang Mai (Tailàndia)
Família Hernández-Puchades

Estany de la Pera (Lles de Cerdanya)
Raúl i Oriol Gil
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Combarro (Pontevedra)
Família Marfil-Núñez

Salt d’aigua Saut deth Pish (Vall d’Aran)
Família Puig-Alsina (Arnau, Núria, Rosa i Eduard)

Platja Mal nombre (Fuerteventura)
Família Muñox-Tripiana

Sardenya (Itàlia)
Família Rodríguez-Calderón

Calella (Barcelona)
Raúl Fernández

Pantà de La Bolera (Jaen)
Carlos Ayguade

Illa de Man (Gran Bretanya)
Jaume Vives

Cala Santandria (Menorca)
Família García-Marfil

Big Corn Island (Nicaragua)
Marc Solà

Castell Urquhart (Escòcia)
Alicia García

Llac Sorapis, les Dolomites (Itàlia)
Jordi i Montse

Monte do Gozo (Santiago de Compostel·la)
Zeus Fernández

Vall d’Hecho (Osca)
Isabel Lora

Londres (Anglaterra)
Maria Martínez

Sant Climent (Menorca)
Gerard Chanivet

l’Ametlla de Mar (Tarragona)
Daniel Llorenç

Platja de Gulpiyuri (Astúries)
Família García
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Cascada del Pimpanón, Villablino (Lleó)
Ana Isabel Blanco

Malgrat de Mar (Barcelona)
Família De Baya-Barragán

Cap Nord (Noruega)
Santi Riba

Orbaneja del Castilllo (Burgos)
Famílies Ayuso-Barroso, Cabello-Gallego i Labrador-García

Calaerossa (Sardenya)
Família Bladé-Galindo

Caminito del Rey (Màlaga)
Famílies Corullón-Sánchez i Cañadas-Bonilla

Algarve (Portugal)
Núria Pastor i família

Portofino (Itàlia)
Marisi i Paco

Monte do Gozo (Santiago de Compostel·la)
Zeus Fernández

Sanlúcar de Barrameda (Cadis)
Família Caballero

Howth, Dublin (Irlanda)
Cristina Sánchez-Pajares, Neus Ramos i Laura Gili

Cala La Fosca, Palamós (Girona)
Míriam Guerra i Alba Arroyes

Costa Esmeralda (Sardenya)
Maria i Núria

Glaciar Jökulsárón (Islàndia)
Rosa Alcalà, Daniel Gea, Iolanda Gargallo i 

Susana Calero

Parc Natural Monasterio de Piedra (Saragossa)
German Diaz, Mayte Villegas, German i Iker Diaz

Vilor (Lugo)
Víctor i Sílvia
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Barbate (Cadis)
Emilio José Ojeda

Pisa (Itàlia)
Dulce Muñoz

La Serena (Xile)
Família Marigó Nogales

Corte (Còrsega)
Alexa Lombarte

Cala Estreta (Palamós)
Estefanía i Sofia Vila Rosas

Far del Cap de Barbaria (Formentera)
Deborah Rouras

Far de la Mesa de Roldán (Almeria)
Família Peláez-Segoviano

Platja d’El Palmar, Conil (Cadis)
Ana Rubio

Begur (Girona)
Yolaidis Wilson i Yasmina Naranjo

Pic dels Bastiments, Setcases (Girona)
Família Forner i Peláez

Vall d’Artiga de Lin (Vall d’Aran)
Quim, Biel i Judit Sellés

Roma (Itàlia)
Família Moreno Zafra

Santiago de Compostel·la 
Neus Sevilla i amics

Fins les pròximes 
vacances

Mallorca 
Família Expósito Sánchez
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Corte (Còrsega)
Alexa Lombarte

Platja d’El Palmar, Conil (Cadis)
Ana Rubio

Roma (Itàlia)
Família Moreno Zafra

sjdespi.cat/agenda

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

EXPOSICIONS
de l’1 al 25 d’octubre
4x4: Mercè Coma, Teresa 
Gironès, Mercè Mir i Esther Ramos
Centre Jujol-Can Negre

24 i 25 d’octubre
48H OPEN HOUSE BCN 
SANT JOAN DESPÍ
visites a edificis emblemàtics

del 28 d’octubre al
22 de novembre
PINTURES de Joan Plazas
Centre Jujol-Can Negre

OCTUBRE 2015

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

DESCOBRIM

MES DE FIRES: 
a l’octubre, Diada 
d’Entitats i Firadespí
Entitats i botigues surten al carrer

24 i 25 d’octubre
EXPOSICIÓ
DE BOLETS
Centre Mercè Rodoreda
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14 dimecres

	 18	hores
 TALLER INFANTIL: Modulmax,   
 una peça, mil figures 
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda 
 infants a partir dels 5 anys, cal inscripció prèvia.

Temps de bolets
Lluís Espert, vicepresident de l’Associació Micològica El Bolet

Lluís Espert ens convida a participar en l’Exposició de Bo-
lets, 24 i 25 d’octubre, al Centre Cultural Mercè Rodoreda. 
“L’exposició és una oportunitat per endinsar-se en el món de 
la micologia. L’interès pels bolets està pujant any rere any. 
Una clara mostra és la intenció de la Generalitat de regular la 
recollida amb un carnet, una manera de respectar la natura. 
L’exposició ens ensenya a identificar els bolets que són comes-
tibles, i també els que no ho són. D’aquesta manera la gent pot 
aprendre que no cal agafar aquells bolets no comestibles, l’única 
cosa que han de fer és deixar-los perquè la natura faci el seu 
curs. Aquesta temporada s’ha avançat una mica, i esperem tenir 
moltes varietats”.

 
 

 
 

 

 4 diumenge

3   dissabte

2  divendres
	 22	hores
 TEATRE: ‘Idiota’
 Teatre Mercè Rodoreda 
 Interpretada per Ramon Madaula i Anna Sahun.   
 Informació i entrades a teatresdespi.cat.

	 De	17	a	21	hores
 DIADA D’ENTITATS 
 rambla de Josep Maria Jujol
 17 h, inauguració a la pl. Ciutat Gegantera
 Tallers per a infants i famílies; exposicions, espai   
 solidari, zona de jocs, actuacions...    
 tota la informació a les pàgines 16 i 17 al web
 www.diada.despientitats.cat

 5 dilluns
	 19	hores
 BULETALLER: Clauer amb   
 Hama   
 casal de joves El Bulevard  preu: 5 euros, cal inscripció prèvia.

	 De	20	a	24	hores
 NIT DE DEGUSTACIÓ AL MERCAT 
 mercat del Centre
 plats de degustació elaborats amb productes del   
 mercat. Degustació i beguda per 2 euros.

	 De	10.30	a	14.30	hores
 DIADA D’ENTITATS 
 rambla de Josep Maria Jujol
 Tallers per a infants i famílies; exposicions, espai   
 solidari, zona de jocs, actuacions...    
 tota la informació a les pàgines 16 i 17 i al web
 www.diada.despientitats.cat

 9 divendres
	 18	hores
 BULETALLER: Primeres lliçons   
 de breakdance   
 casal de joves el Bulevard  joves de 12 a 16 anys, preu: 2 euros, 
 cal inscripció prèvia.

	 19	hores
 BULETALLER: Bomba de   
 bany+sugar scrub   
 casal de joves el Bulevard  preu: 5 euros, cal inscripció prèvia.

10 dissabte
	 10.30	hores
 APRÈN A ANAR AMB BICI  
 Parc Ciclista
 Inscripcions gratuïtes el mateix dia al parc. Cal portar  
 bicicleta i casc. 15 dijous

	 Entrades	i	sortides	dels	centres	educatius
 A L’ESCOLA EN BICI   
 Escoles i instituts
 Els nens i nenes anem a l’escola en bici. Recordem  
 que és obligatori el casc en menors de 16 anys.
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	 17	hores
 AULA CULTURAL: Breu història  
 de la sardana 
 Àrea de Serveis a la Persona 
 amb Isabel Batlle, professora i presidenta de la Colla  
 Sardanista de Sant Joan Despí.

 6 dimarts
	 9	hores
 CAMINADES GENT GRAN: 
 barri Centre 
 sortida: passeig Canal/Creu Muntaner

12 dilluns
	 12	hores
 EXPOSICIÓ DE PINTORS   
 plaça de l’Ermita
 a càrrec del Grup d’Art 94 de Sant Joan Despí.

11 diumenge
	 11	hores
 CAMINADA CULTURAL PEL RIU  
 sortida des de Can Negre
 preu: 3 euros

 8 dijous
	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: Contes   
 il·luminats 
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 per a infants de 3 a 12 anys.

	 19	hores
 CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA AMB  
 INSTRUMENTS DE CORDA 
 biblioteca Mercè Rodoreda
  a càrrec de Jama Quartet

1   dijous
	 17	hores
 XERRADA: Alzheimer, manejo de  
 las alteraciones cognitivas y   
 conductuales 
 Hospital Moisès Broggi 
 activitat emmarcada en la commemoració del Dia   
 Internacional de l’Alzheimer

	 19	hores
 TALLER DE COMUNICACIÓ,   
 PARES I ADOLESCENTS 
 biblioteca Mercè Rodoreda

	 De	10	a	14	0	hores
 5a FESTA SOLIDÀRIA
 llar d’infants Les Orenetes
 els diners recollits es destinaran a l’obra social de   
 l’hospital infantil Sant Joan de Déu. Hi haurà animació  
 infantil, mercat solidari, artesania, etc.

13 dimarts
	 17	hores
 TALLER DE CUINA SANA 
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda 
 activitat emmarcada en la commemoració del Dia   
 Internacional de l’Alzheimer
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25 diumenge
	 De	10	a	14	hores
 EXPOSICIÓ DE BOLETS 
 centre Mercè Rodoreda 
 organitzada per l’associació micològica El Bolet.

	 Entrades	i	sortides	dels	centres	educatius
 A L’ESCOLA EN BICI   
 Escoles i instituts
 Els nens i nenes anem a l’escola en bici. Recordem  
 que és obligatori el casc en menors de 16 anys.

	 12	hores
 EXPOSICIÓ DE PINTORS   
 plaça de l’Ermita
 a càrrec del Grup d’Art 94 de Sant Joan Despí.

16 divendres

	 22.30	hores
 FESTIVAL KANAYA: Biònica +   
 grups convidats
 casal de joves el Bulevard
 Gratuït. Per a més grans de 16 anys.

17 dissabte

	 22	hores
 TEATRE: The Funam Violistas
 Teatre Mercè Rodoreda 
 Interpretada perAna Hernández, Lila Horovitz i   
 Mayte Olmedilla. Informació i entrades   
 a teatresdespi.cat.

	 De	10	a	14	hores
 FOTOBYCICLE: 
 curs i ruta fotogràfica
 sortida des de Can Negre
 Curs pràctic d’introducció a la fotografia en
 ruta fins al delta del riu Llobregat, inscripcions 
 a Can Negre. Activitat gratuïta.

	 12	hores
 DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS: 
 The dressmaker 
 biblioteca Mercè Rodoreda
 per a infants d’1 a 12 anys. No cal saber anglès.

	 18.30	hores
 ANIVERSARI CCA VICENTE  
 ALEIXANDRE 
 centre Miquel Martí i Pol
 

	 Durant	el	matí
 FESTA DE LA TARDOR
 Rambla de Josep Maria Jujol 
 Activitats organitzades per l’AV. de l’Eixample.

20 dimarts
	 9	hores
 CAMINADES GENT GRAN: 
 barri les Planes 
 sortida: plaça del Mercat

23 divendres
	 9	hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA: 
 Yo soy... Álvaro Carmona 
 casal de joves el Bulevard
 informació i entrades a www.teatresdespi.cat.

	 18.30	hores
 BULETALLER: Ocupa’t   
 casal de joves el Bulevard  per treure el màxim profit a Linkedin, gratuït.

18 diumenge

	 11.30	hores
 TALLER FAMILIAR: Vicomicià  
 Centre Jujol-Can Negre
 Sant Joan Despí en època romana. 
 Edat recomanada,de 5 a 8 anys.

26 dilluns
	 18.30		hores
 TALLER: fem panellets
 Biblioteca Miquel Martí i Pol  per a infants de 3 a 12 anys. Cal inscripció prèvia

	 12	hores
 TEATRE FAMILIAR: ‘Les 
 princeses també es tiren   
 pets’
 Teatre Mercè Rodoreda 
 Recomanada a partir dels 3 anys.    
 Informació i entrades a teatresdespi.cat.

	 11.25		hores
 PASSEJADA EN BICICLETA   
 trobada a la rambla de JM Jujol
 amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, s’organitza  
 una passejada en bicicleta per diferents municipis.   
 La sortida es farà a l’Hospitalet (10 h, parc    
 de la Marquesa) i està previst arribar a   
 Sant Joan Despí a les 11.25. El final, al   
 parc de Torreblanca.

24 dissabte

	 De	12	a	23	hores
 EXPOSICIÓ DE BOLETS 
 centre cultural Mercè Rodoreda 
 organitzada per l’associació micològica El Bolet. A   
 les 20 h, xerrada a càrrec d’un micòleg

	 de	10	a	20	hores
 FIRADESPÍ 
 carrers comercials del barri de les Planes 
 El comerç de Sant Joan Despí surt al carrer per   
 mostrar tot el seu potencial, amb interessants   
 ofertes. Hi haurà activitats i actuacions,   
 a banda de la Ruta de la Tapa i una Fira   
 de la Cervesa.

	 De	17	a	19	hores
 48H OPEN HOUSE BCN
 visites i tineraris per edificis d’interès 
 

	 D’11	a	14		i	de	17	a	19	hores
 48H OPEN HOUSE BCN
 visites i tineraris per edificis d’interès 
 

28 dimecres
	 19	hores
 TALLER: fantasmes de fondant
 Casal de joves el Bulevard  Preu: 5 euros, cal inscripció prèvia.

	 INSCRIPCIONS	PER	A	LA
 CAMINADA A MONTSERRAT 
 de l’1d’octubre al 4 de novembre
 Al local parroquial L’Arca del carrer de Marquès de   
 Monistrol/avinguda de Barcelona. La caminada es   
 farà el dia 6 de novembre

30 divendres
	 A	la	tarda
 CASTANYADA I TÚNEL DEL TERROR
 plaça de l’Ermita i esplai El Nus  de 17 a 19 h, túnel del terror a la seu de l’esplai, i   
 de 18 a 19.30 h, venda de castanyes i moniatos a la  
 plaça de l’Ermita

21 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: el pre cinema 
 Àrea de Serveis a la Persona 
 amb Irene Garcés, historiadora de l’art.

19 dilluns
	 18	hores
 TALLER: CARBASSA AMB PAPER  
 MAIXÉ 
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 el taller és farà en dues sessions, el 19 i 22   
 d’octubre. Cal inscripció prèvia

27 dimarts
	 18.30		hores
 XERRADA: La quiropràctica:   
 una manera natural    
 d’alleugerir l’estrès
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda

	 19.30	hores
 XERRADA: Gestió de 
 l’estrès laboral
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
.

27
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Campus del FC Levante Las Planas

Un total de 1.151 infants han 
participat als Campus d’estiu

Les vacances escolars d’estiu són un moment propici perquè 
els infants puguin fer activitats diferents, divertides, d’oci i 
que fomentin la convivència i l’adquisició de valors socials 

i personals.
Sant Joan Despí és una ciutat plena d’ofertes perquè els joves pu-
guin gaudir de l’estiu El ventall de propostes que dóna la ciutat a 
les famílies és, cada vegada, més ampli.
De totes aquestes ofertes d’estiu, els campus esportius  i les estades 
de tennis són l’oferta de més demanda. Aquestes activitats s’estan 
consolidant amb força, al llarg del temps, i creixen any rere any. 
La possibilitat de fer activitats físiques, conèixer diferents moda-
litats esportives, incorporar l’anglès de forma natural en les acti-
vitats, complementar-ho amb activitats recreatives i amb l’ ús de 
la piscina, fan dels campus esportius una activitat molt atractiva.
Durant l’ estiu s’han desenvolupat un total de nou campus espor-
tius diferents: els dos poliesportius municipals (Salvador Gimeno 
i Francesc Calvet), Tennis Sant Joan Despí, UE Sant Joan Despí, 

FC Levante Las Planas, Handbol Sant Joan, Bàsquet Club Sant 
Joan i Sant Joan Despí Futbol Sala 2014. Aquest any, a l’oferta ja 
habitual,  s’hi ha sumat el campus del Club Hoquei en Línia Jujol.
Cal destacar especialment els dos campus de tecnificació rea-
litzats. El Sant Joan Despí Futbol Sala 2014 n’ha organitzat un 
amb la participació de 20 infants. L’altre ha estat l’UTC (Urban 
Training Camp) organitzat per l’Handbol Sant Joan Despí, que 
ha comptat amb la participació de 98 nois i noies del món de 
l’handbol.
En total han participat als diversos campus esportius un total de 
1.151 nens i nenes, que han utilitzat un total de 2.943 places dels 
diferents torns, és a dir, 2,55 torns realitzats per cada nen o nena 
de mitjana.
Els dos campus que han crescut més han estat el de l’Handbol 
Sant Joan Despí, amb un increment del 21,5%, i els dels polies-
portius, amb un creixement del 18% d’ocupació respecte l’any 
passat.

És l’activitat més demanada durant l’època estival

DESPÍ ESPORT

Al campus del Tennis Sant Joan s’ha pogut practicar tennis i pàdel

S’han organitzat nou campus esportius entre Ajuntament i entitats 
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80 corredors al 
Memorial Gabriel Bosch

El dissabte 5 de setembre es va celebrar la 37a edició del 
Memorial Gabriel Bosch, 26è Campionat Comarcal del 
Baix Llobregat, en les categories cadet i junior. El total 
d’inscrits va ser de 80 entre les dues categories.
Al circuit habitual que munta el Club Ciclista Sant Joan Des-
pí, de 2 km, els cadets van fer-hi 20 voltes i els juniors, 30.
En cadets el vencedor va ser Julien Anthony, del Club Ci-
clista Velosprint Narbona, amb un temps de 01:04:22 i una 
mitjana de 35.42 km/h.
En junior el vencedor va ser Coretín Navarro del Tona 
Bikes, amb 01:33 a 36.58 km/h.
En fèmines cadets va guanyar la corredora de Sant Joan 
Despí d’origen brasiler Natalya Fernándes, del club Cate-
ma Baix Ter i en juniors la seva companya d’equip Judith 
González.
En categoria masculina, els primers classificats locals van 
ser en cadets, Nicolás Fernándes -germà de la guanyadora 
femenina- i en juniors, Marc Guerra, ambdós del Club To-
más Domingo.
La cursa va tenir el seu moment reivindicatiu, quan les fè-
mines van mostrar al podi una pancarta on es demanava 
‘Igualtat’, ja que es consideren discriminades en general 
quan a trofeus i premis en metàl·lic respecta les categories 
masculines.

Les inscripcions a la Travessa a Montserrat 
del 4 d’octubre, exhaurides en temps rècord

El ritme d’inscripcions a la XX edició de la Travessa 
Sant Joan Despí-Montserrat ha superat totes les pre-
visions. El dia 8 de setembre ja s’havien exhaurit les 
1.100 inscripcions que es podien fer ‘on line’ i poc 
després les 100 restants que es podien formalitzar a 
la seu del Club Ciclista Sant Joan Despí, entitat orga-
nitzadora.
La Travessa és una sortida clàssica en BTT no com-
petitiva de 73 kilómetres per pistes i camins de mun-
tanya que atreu a aficionats a la bicicleta d’arreu de 
Catalunya i fins i tot a ciclistes que participen en 
competicions i fan la sortida com un entrenament.
La sortida serà el dia 4 d’octubre de l’exterior del po-
liesportiu Salvador Gimeno.

De nou 1.200 ciclistes prendran la sortida el proper 4 d’octubre, amb l’esperança 
que la pluja no torni a ser protagonista com l’any passat.

En categoria cadet 
femenina es va imposar 

la santjoanenca 
Natalya Fernándes
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El dia 3 d’octubre es disputarà la segona edició de la Cursa Entreponts, que l’any 
passat va aplegar més de 600 corredors. Enguany, el Club Atletisme Despí vol 
donar-li un caire més festiu i l’ha batejat com ‘Cursa Entreponts Fluor Run’. Els 
participants hauran de portar una llum frontal -com a novetat també, es disputa 
de nit- i tindran la possibilitat de pintar-se la cara amb pintura fluorescent. L’idea 
dels organitzadors és que sigui una festa de colors, per la qual cosa s’habilitaran 
diferents punts on els membres del club s’encarregaran de pintar als participants 
que així ho desitgin.
A més de les proves disputades a la primera edició de 5 i 10 km, enguany s’incorpora 
una cursa de 5 km en què la meitat del recorregut es farà corrent i l’altre caminant, 
segons les indicacions del personal d’organització.
Es donarà la sortida a la cursa de 5 km a les 21.30 hores, cinc minuts més tard a la 
de còrrer i caminar -per a totes les edats- i a les 22.30 hores la cursa de 10 km. Les 
sortides seran de l’exterior del poliesportiu Salvador Gimeno i també les arribades.
En finalitzar hi haura un sopar de pasta per a totes les persones participants.
Inscripciones a www.cursapopular.es

La Cursa 
Entreponts 
presenta 
novetats

Festa d’inici de temporada als poliesportius

Per cinquè any consecutiu el 26 de setembre s’organitza la festa d’inici de temporada dels po-
liesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet. Les activitats que s’han preparat al Poliespor-
tiu Salvador Gimeno estaran emmarcades un altre cop en una jornada solidària de recapte 
d’aliments, amb l’objectiu de superar el 1.000 quilos aconseguits l’any passat. Per participar a 
qualsevol de les activitats, tant esportives com lúdiques, s’haurà de fer una aportació d’1 kg. 
d’aliments.
Saprofitarà la jornada per presentar dues activitats que s’incorporen a la graella a partir 
de l’1 d’octubre: una és d’aigua (aiguaxtreme) i l’altre forma part dels programes Les Mills 
(CXWORX). Ambdues segueixen patrons bàsics d’entrenament en alta intensitat.

Programa i horaris de la jornada (26 de setembre):
• 10 h a 10.30 h: sessió d’aiguaxtrem

• 11 h a 12 h: sessió de zumba

• 12.15 h a 12.45 h: sessió de cxworx

• De 11 h a 13.30 h: jocs infantils a l’esplanada davant l’entrada principal del poliesportiu
Classe de zumba de la festa de l’any passat

Sortida de l’edició de l’any passat. A la dreta, cartell anunciador de la prova d’enguany

Fins al 17 d’octubre, matrícula gratuïta als abonaments dels 
poliesportius municipals Francesc Calvet i Salvador Gimeno
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Diversos clubs de la ciutat comencen les seves 
competicions en categories estatals

El femení de l’Handbol Sant Joan 
competirà a la Divisió de Plata

Levante Las Planas, Handbol Sant Joan, Hoquei Jujol  i CTT Ateneu , en lligues nacionals

El nivell esportiu i competitiu dels clubs de la nostra ciutat no ha parat de créixer du-
rant els últims anys. Diferents equips han aconseguit l’ascens a competicions estatals o 
han pujat de categoria. Destaca, especialment, la pujança que estan tenint els nostres 
equips femenins que han assolit nivells competitius molt elevats.

Sènior femení del Levante Las Planas
El primer equip en iniciar les seves competicions estatals és el femení del FC Levante 
Las Planas, que el passat 6 de setembre va iniciar el campionat a la categoria de plata, 
la Segona Divisió Femenina. Al llarg de la temporada, competirà en un grup de 14 
equips, amb dos de Mallorca i la resta, catalans. Cal recordar que el FC Levante Las 
Planas es va proclamar campió la passada temporada i va disputar la fase d’ascens a 
Primera Divisió.
És d’esperar que l’equip de Sant Joan Despí mantingui el nivell competitiu de la passada 
temporada i estigui a la part més alta de classificació.

Sèniors femení i masculí de l’Handbol Sant Joan Despí
Els dos primers equips de l’Handbol Sant Joan Despí començaran la seva participació 
en les competicions estatals el proper 26/27 de setembre. Concretament, l’equip sènior 
femení debutarà a la Divisió de Plata Femenina (segona categoria espanyola)  després 
del meritori ascens de la passada temporada. Militarà al grup C de la categoria amb 
equips de Castelló, València, Alacant i Eivissa, a més de set equips catalans. Serà una 
competició nova i molt il·lusionant per a aquest equip, que porta dos ascensos de ca-
tegoria consecutius.
L’equip sènior masculí competirà, per segon any consecutiu, a la Primera Divisió (ter-
cera categoria espanyola) en un grup molt interessant de 16 equips, dels quals tots són 
catalans, excepte el Maristes de Saragossa. Consolidat l’equip a la categoria, aquesta 
temporada s’espera una escalada cap els llocs alts de la classificació.

Sèniors femení i masculí de l’Hoquei Línia Jujol
La temporada passada pel Club Hoquei en Línia Jujol va ser magnífica i els dos primers 
equips de l’entitat van pujar de categoria. Per aquet motiu, debutaran en una nova com-
petició que comportarà nous al·licients i reptes. L’equip sènior femení competirà a la 
“Liga Élite Femenina”, la màxima categoria espanyola. Aquesta competició la disputen 
un total de 8 equips, dels quals la meitat són catalans i la resta de Lugo, Valladolid, Ma-
drid i Aranda de Duero (Burgos). Aquesta serà una competició molt exigent i un gran 
repte per a les jugadores. D’altra banda, l’equip masculí competirà a la nova categoria 
aconseguida la passada temporada, la “Liga Oro Masculina” (segona categoria espan-
yola). En total seran 8 equips, dels quals 5 són catalans, un de Valladolid, un altra de 
Palma de Mallorca i l’altre de Madrid).

Sènior masculí del Club Tennis Taula Ateneu 1882
Finalment, l’equip sènior masculí del Club Tennis Taula Ateneu competirà a la Primera 
Divisió (tercera categoria espanyola) en un grup format per 6 equips catalans, 4 del 
Pais Basc i un equip de Navarra. Aquesta serà una competició dura i complicada en la 
que l’equip santjoanenc aspira a mantenir-ss’hi i consolidar-se en la categoria.

Les noies de l’Hoquei Jujol estaran a la 
màxima categoria espanyola

Els equips femenins 
assoleixen un alt nivell 

competitiu
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El Levante femenino se quedó a las puertas de 
la final de la Copa Catalunya

De izquierda a derecha, Sara Serna, Marta Cubí y Gemma, tres de las jugadoras que continúan una temporada más en el equipo

El equipo, este año muy renovado, perdió en semifinales con el Espanyol

Una vez más, y ya van seis, el femenino A del FC Levante 
Las Planas se quedó a las puertas de disputar la gran final 
de la Copa Catalunya de fútbol al caer en semifinales ante 
el RCD Espanyol por 2 a 0. El conjunto planense estuvo 
más cerca que nunca, pues hasta el descanso mantuvo la 
igualdad tanto en el marcador (0-0) como en el dominio 
del partido, pero un tanto en propia puerta de Mar abrió 
el camino de la final para las blanquiazules y dejó tocado 
a un Levante que vio como un nuevo gol del Espanyol mi-
nutos después finiquitaba las esperanzas de jugar la final. 
A pesar de la derrota, el equipo causó muy buena imagen.

Muchas incorporaciones en la plantilla
La plantilla para esta nueva temporada presenta bastan-
tes novedades, ya que han llegado nueve incorporaciones: 
Muriana, Ester y María González (Sant Gabriel), Mireia y 
Sara Navarro (Seagull), Joanna (Espanyol B), Mar y Anna 
Martí (Vic), y Rocío. Siguen de la temporada pasada: Ri-
poll, Sarita, Eli, Marta Cubí, Ausi, Carol, Gemma, Leti y 
Sara Serna. El equipo de Edgar Alborch y Juan Ibarra tiene 
el objetivo de conseguir la plaza de promoción de ascen-
so y llegar lo más competitivo posible a las eliminatorias, 
donde cada vez hay equipos con más nivel.

L’actualitat de l’Espanyol, 
a la ràdio local

L’emissora local Ràdio Despí impul-
sa el seu programa ‘Llobregat blanc-
i-blau’, que dóna informació sobre 
el RCD Espanyol i la penya blanc-i 
-blava de la nostra ciutat. Està dirigit 
i presentat ara per José Antonio Meca 
(foto), veí del barri de les Planes i ter-
tulià a l’emissora d’El Punt Avui i Rà-
dio Marca sobre actualitat futbolística 
del RCD Espanyol.
El programa porta ja 12 anys en an-
tena donant informació als aficionats 
de l’Espanyol. La nova etapa s’ha ini-
ciat el 14 de setembre i compta amb 

La Penya Barcelonista estrena local
La Penya Barcelonista de Sant Joan Des-
pí diposa d’un nou local social, ubicat al 
passeig del Canal, número 9. El local es va 
estrenar el passat mes d’agost amb motiu 
de la final de la Supercopa d’Europa, que 
el Barcelona va disputar davant el Sevilla.

tertúlies, debats, entrevistes, infor-
mació sobre el futbol base i femení, 
passejos per la història de l’Espanyol, 
concursos i molt sentit de l’humor.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Els compromisos dels i les socialistes 
per a les properes eleccions al Parla-
ment de Catalunya s’engloben en qua-
tre eixos bàsics: 1. fer créixer l’economia 
repartint la riquesa i creant ocupació, 2. 
treballar per la igualtat d’oportunitats, 
defensant el nostre sistema públic de 
salut, els serveis socials i l’educació i 
formació al llarg de la vida, 3. la regene-
ració institucional i democràtica, amb 
un país amb més cultura i més inclusió i 
4. un nou acord entre Catalunya i la res-
ta d’Espanya, amb un pacte fiscal fede-
ral i la reforma constitucional federal.
La nostra prioritat són les persones. Les 
polítiques socials, l’educació i la sanitat, 
aquests són els veritables problemes de 
l’Estat. Per posar algun exemple, l’any 
2010 l’Hospital Moisès Broggi de Sant 
Joan Despí amb el president Montilla 
tenia 210 milions d’euros de pressupost, 
aquest es va veure reduït a 37.5 milions 
l’any 2011, quan va entrar el govern del 
president Mas. En aquests moments, 
hi ha a Catalunya 75.000 persones que 
estan esperant resoldre la seva depen-
dència. Han retirat el compromís que 
tenien amb les famílies i els Ajunta-
ments per mantenir les escoles bressol 
municipals. Han augmentat les taxes 
universitàries. La renda d’inversió per 
càpita ha baixat de 1.300 euros l’any 
2010 a 1.100 euros el 2014, gairebé un 
20% menys... 
El govern de Catalunya no pot parlar de 
la seva gestió, simplement, perquè no hi 
ha hagut gestió, amb la complicitat del 
PP primer i d’ERC desprès. 
Nosaltres ho tenim clar, i davant la si-
tuació política actual hem d’intentar 
normalitzar les coses i enfrontar-nos al 
que realment importa: els problemes de 
les persones i de la societat. Vés a votar 
el 27 de setembre i fes-ho amb el cor i 
amb el cap.

Per una Catalunya millor 
en una Espanya diferent

grup municipal PSC-CP

En el moment en què us adrecem 
aquestes paraules, formem part de la 
coalició JUNTS PEL SÍ, amb la qual 
concorrem a les eleccions al Parla-
ment del pròxim 27-S. El nostre ob-
jectiu és ben clar, proclamar la Repú-
blica Catalana i poder disposar de les 
eines per procurar crear, entre tots, 
un país millor per a tothom. I això té 
relació directa amb l’àmbit municipal: 
un país amb més recursos, més efi-
cient, tindrà uns ajuntaments millors 
i amb més recursos. No podem sepa-
rar el procés sobiranista de la defensa 
dels drets socials on els ajuntaments 
tenen tant a dir. Treballant en un sen-
tit, es treballa en l’altre i el nostre grup 
municipal té cura dels dos àmbits, 
sense descuidar mai la defensa dels 
drets de les persones, especialment 
de les que més necessiten ser defen-
sades. Ens mantenim molt atents a 
tot allò que afecta la vida de la nostra 
ciutat, dels nostres barris i de les seves 
persones. Els ajuntaments són, i han 
de ser, el primer graó en la relació en-
tre la ciutadania i l’administració que 
està al seu servei... i en un país mi-
llor, aquesta relació podrà millorar-
se. A aquells que afirmen que tan sols 
anem en una direcció, els diem que 
estan equivocats i que demostrem 
cada dia que sobirania i defensa de 
l’estat del benestar, van juntes. Sovint, 
els que afirmen això són els mateixos 
que diuen que Junts Pel Sí no té pro-
grama. Us convidem a llegir-lo, cons-
ta de 125 pàgines que trobareu al web 
juntspelsi.cat. Així doncs, us convi-
dem a fer-nos, un cop més, confiança. 
Comptem amb vosaltres, ho farem 
amb la força de la gent, amb la vostra 
força. Nosaltres continuarem fent fei-
na, compteu amb nosaltres, estem a la 
vostra disposició.

27-S, JUNTS!

En aquests mesos de agost i setembre 
hem assistit a la tragèdia del refugiats 
que intenten entrar a Europa fugint de la 
guerra i que s’han trobat amb la incom-
prensió i la ineficàcia de les institucions 
europees. Ha hagut de ser de nou la ciu-
tadania, i en molts casos des dels Ajun-
taments, els que han pres la iniciativa  
perquè es comencin a prendre mesures.  
En aquest sentit el grup municipal Sí-
queEsPot/SíSePuede ha presentat una 
moció proposant mesures per ajudar-
los. Les persones són la nostra prioritat, i 
és per això que ja estem treballant des de 
l’Ajuntament per donar resposta a totes 
aquelles veïnes i veïns que, des de la crisi,  
es troben en aquests moments en  situa-
cions difícils.
Només unes xifres per poder entendre 
la situació en què ens trobem en aquests 
moments: si el 2010, abans que la crisi es 
manifestés en tota la seva cruesa, la des-
pesa pública social a Catalunya era molt 
menor (73%) a la dels països de la UE amb 
un nivell de desenvolupament econòmic 
similar, durant el període 2010-2015, la 
despesa pública en educació ha passat de 
6.310 a 5.234 milions (-17%); en sanitat 
de 9.903 a 8.464 (-14,5%); o en habitatge 
social de 723 a 289 milions (-60%), per 
citar alguns exemples del que han supo-
sat les retallades que han dut a terme els 
diferents governs de la Generalitat en els 
darrers anys, sense oblidar les retallades 
aplicades per l’Estat.
El dia 27 de setembre les catalanes i els 
catalans estem citats a les urnes per es-
collir un nou Parlament. Quan anem a 
votar hem de tenir molt clar quin és el 
primer objectiu d’aquestes eleccions. I 
aquest no és altre que decidir entre un 
model que segueixi apostant per retallar 
la despesa social o un model que posi per 
sobre de tot a les persones i les seves ne-
cessitats.

Compromís social i 
humanitari
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Somos catalanes y españoles. So-
mos tranquilos, tolerantes, tra-
bajadores y amigos de nuestros 
amigos. Creemos en la familia; 
amamos la paz y la libertad. Con-
denamos la corrupción, la violen-
cia, y la manipulación; somos bi-
lingües, defendemos el catalán y el 
español.
Nos gusta ver a la selección espa-
ñola, ver como España gana el Eu-
robasket, animamos igualmente a 
Nadal, Gasol, Alonso o Contador, 
y nos da igual si el gol lo mete un 
catalán o un aragonés, mientras 
ganemos el Mundial. No pitamos 
el himno de España, ni ninguno. 
No creemos que la independencia 
sea la solución a todos nuestros 
problemas: no somos ingenuos.
Trabajamos por lo que realmente 
importa, las personas, la sanidad, 
las pensiones, la educación,... So-
mos muchos los que pensamos así.
El 27 de septiembre debemos ir a 
votar. Vamos todos a votar porque 
nos jugamos mucho. Vamos a de-
mostrar que no queremos salir de 
Europa y que nos sentimos catala-
nes y españoles. Vamos a plantar 
cara a los independentistas que 
quieren dividirnos y romper nues-
tra convivencia.
Entre todos vamos a frenar este 
“procés”  que solo provoca ruptura 
y manipulación.
Porque entre todos, unidos gana-
mos. Porque amamos Catalunya, 
porque amamos a España, porque 
queremos seguir siendo europeos:
¿Nos acompañas? Vamos a votar

Unidos ganamos, 
plantemos cara

grup municipal EUiA-ICV-E grup municipal PPgrup municipal C’s

Según los sondeos de opinión nuestro partido 
se presenta ante estas elecciones del 27S como la 
alternativa real y de cambio ante el independen-
tismo, algo para lo que Ciudadanos nació hace 
menos de una década y para lo que hemos estado 
trabajando todos los militantes y simpatizantes.
Alternativa real porque los votantes del PP y del 
PSC no olvidan como ha sido traicionado una vez 
si y otra también su voto pactando en Catalunya 
con los nacionalistas con el fin de gobernar en Es-
paña, tanto PP haciendo pactos con CIU para que 
gobernase JM.Aznar como PSOE pactando de la 
misma manera con CIU para hacer presidente a 
Felipe González.
El Votante del PSC también fue traicionado por el 
calamitoso gobierno ‘Tripartit’ del Sr.Montilla en 
el que el PSC junto a Iniciativa per Catalunya fue 
de la mano de los independentistas de Esquerra 
Republicana con el Sr.Carod-Rovira al frente pro-
piciando el punto de partida del actual proceso por 
la independencia tras la elaboración de un ‘Estatut’ 
rechazado por el Tribunal Constitucional pese al 
apoyo incondicional del presidente Zapatero.
Es por ello que no sorprende que a dia de hoy sea-
mos la alternativa ante el independentismo, y no 
solo ante el independentismo sino ante una vieja 
forma de hacer política.
Ciudadanos se abre camino también en las en-
cuestas para las elecciones generales de Diciembre, 
Albert Rivera aparece como el político mejor va-
lorado y ya hemos conseguido con nuestra forma 
de entender la política que nuestras propuestas de 
cambio se vean reflejadas en la expulsión de la vida 
política de cargos imputados por corrupción en los 
gobiernos de la comunidad Andaluza y diferentes 
ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
El próximo día 27 tenemos una oportunidad de ju-
bilar a la vieja forma de hacer política, de jubilar a 
Artur Mas perseguido por la corrupción, una opor-
tunidad de acabar con la Cataluña de bandos en la 
que una parte quiere separarnos de la otra y sacar-
nos de España y dejarnos también fuera de Euro-
pa. Tenemos una oportunidad con nuestro voto de 
comenzar a trabajar en una NUEVA CATALUÑA 
PARA TODOS, de la mano de Inés Arrimadas.

Una Cataluña 
de todos

En el moment d’escriure aquest article, 
ICV-EUiA estem realitzant la campanya 
per informar de les propostes que tenim 
per concórrer a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 27S. Aquest cop, donant 
resposta a una demanda clara de la ciuta-
dania respecte a la unió de les esquerres 
per fer front als governs neoliberals que 
imperen a Catalunya, a España i a Europa, 
la nostra coalició ha fet confluència amb 
d’altres forces amb què compartim pro-
jecte, Podem i Equo. Així, CATALUNYA 
SÍ QUE ES POT és un projecte basat en 
la necessitat d’activar un rescat social, 
de lluitar per la radicalitat democràtica 
i acabar amb la corrupció i defensar el 
dret a decidir de tota la població que viu 
a Catalunya quina és la forma en què vol 
relacionar-se amb la resta de l’Estat.
Sigui quin sigui el resultat de les eleccions, 
sigui quin sigui el govern de la Generali-
tat que es constitueixi, el Grup Municipal 
d’ICV-EUiA continuarà treballant per 
Sant Joan Despí i per tot allò pel que va 
ser escollit: Seguirem reivindicant la cons-
trucció del nou centre educatiu allà on ara 
hi ha mòduls prefabricats. Mantindrem la 
demanda de beques de menjador per a tots 
els infants que la necessitin. Continuarem 
exigint el pagament que la Generalitat ha 
de fer de les aportacions a les Escoles Bres-
sol, així com de la Llei de Barris acordada 
i encara pendent. Demanarem més plans 
d’ocupació i més formació per tal que les 
persones aturades puguin tenir millors 
oportunitats en la reincorporació al món 
laboral. Seguirem demanant el funciona-
ment a ple rendiment de l’Hospital Moisès 
Broggi i dels CAP i la seva gestió pública 
i de qualitat.  No permetrem que es reta-
llin els recursos destinats a lluitar contra 
la violència masclista. Aquestes i moltes 
altres seran les exigències que farem al nou 
govern, perquè nosaltres volem LA CA-
TALUNYA DE LA GENT. 

La prioritat són 
les persones
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telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

grup municipal CiU

www.despi.tv

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/Despitelevisio

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de setembre:  verema dels infants · festes a Residencial Sant Joan • portes 

obertes de l’Escola Municipal d’Art · Inici del curs escolar · paella de la gent gran.

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Nova programació de teatre

el temps

Les eleccions del 27-S no són unes 
eleccions més, són les eleccions que 
ens permetran decidir el futur po-
lític de Catalunya, el referèndum 
que fins ara no ens han deixat fer. 
Més enllà de partits i d’ideologies, 
el 27-S el protagonisme recau en els 
ciutadans, en els homes i les dones 
que aspirem a ser lliures per viure 
millor.
A Catalunya hem iniciat una revolta 
cívica, respectuosa, pacífica i demo-
cràtica: la revolta dels somriures. I 
en aquesta revolta dels somriures, 
lluny del discurs de la por, dels in-
sults i de les amenaces, el projecte 
de Junts pel Sí es presenta com un 
projecte en positiu, proper, que es-
colta les propostes de la gent, amb 
voluntat de construir la Catalunya 
del demà tot explicant que volem 
ser un nou Estat en el concert de 
nacions lliures d’Europa i del món.
El procés polític de Catalunya és, 
doncs, un procés impulsat per la 
gent i Junts pel Sí és la candidatura 
transversal que neix de la unió entre 
forces polítiques i societat civil per 
donar resposta al clam majoritari 
que els ciutadans de Catalunya hem 
expressat massivament al carrer els 
darrers anys. Mai abans una cam-
panya haurà tingut una implicació 
tan profunda i entusiasta de la ciuta-
dania. Però cal fer un darrer esforç. 
Cal que arribem a tots els racons del 
país, parlar de tu a tu amb tothom, 
que a ningú li quedin dubtes de la 
importància del moment excepcio-
nal que estem vivint, de la impor-
tància d’apostar pel Sí. 
Comptem amb la força de la gent 
per escriure junts el futur de Cata-
lunya.
Comptem amb tu.

El vot de la teva vida

No cal dir que d’aquest estiu el que més recordarem 
és el mes de juliol infernal; de fet, ha estat rècord de 
càlid, fins i tot una mica més que el de 2006. Vam 
patir una onada de calor de ben bé tres setmanes, i 
no perquè s’assolissin temperatures exagerades, sinó 
per la persistència de la calor intensa, i sobretot, les 
nits exageradament càlides i xafogoses. En diverses 
ocasions no es va baixar dels 24 o 25ºC. Aquesta 
onada de calor va durar ben bé fins passat el dia 20. 
Des d’aleshores i fins a final d’agost la calor va ser 
més suportable. 
A més de la calor, el juliol va ser molt sec i només va 
ploure una mica coincidint amb el final de l’onada 
de calor. En canvi a l’agost va ploure bastant més, 
aproximadament la mitjana climàtica. Aquest any 
no han faltat les típiques tempestes d’agost, més prò-
pies de la segona quinzena, però que enguany s’han 
produït durant la primera meitat del mes. I encara 
sort perquè si no la calor del juliol s’hauria allargat 
unes setmanes més. Per últim, cal dir que en cap cas 
aquest estiu és comparable al del 2003.

JULIOL DE 2015

Temperatura mitjana: 26,6ºC
Temperatura màxima: 34,5ºC el dia 4
Temperatura mínima: 21,2ºC el dia 10
Precipitació: 4,3 mm, dos dies de pluja, 
amb tempesta

AGOST DE 2015

Temperatura mitjana: 24,7ºC
Temperatura màxima: 31,6ºC el dia 7
Temperatura mínima: 16,7ºC el dia 15
Precipitació: 52,3 mm, nou dies de 
pluja, quatre amb tempesta

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)
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