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gent activa

que mou Sant Joan Despí

Gran participació ciutadana a la Diada d’entitats.
Dissabte 26 d’octubre la cita és a Firadespí, a les Planes

Sant Joan Despí

octubre 2013

Antoni Poveda, alcalde

Firadespí a les Planes

El comerç local mostra la seva varietat en una nova edició de la
fira que enguany gairebé duplica expositors, pàg. 4-6

Participa al nou Pla Jove

A final d’octubre comencen les sessions participatives
amb el jovent per crear el Pla Jove 2014-2016, pàg. 13

Més activitats per recuperar el riu
Al desembre es clou l’Any Internacional de la Recuperació del
Llobregat amb activitats com una neteja als marges, pàg. 11

Les entitats surten al carrer

La XI Diada d’Entitats suma milers de visitants encuriosits per
conèixer més sobre les associacions de la ciutat pàg. 16-17

Més joves
gaudeixen de
l’abonament jove
L’Ajuntament amplia dels 21 anys
als 25 aquesta modalitat de passi ,
pàg. 26
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Un model de ciutat irrenunciable

stem a l’equador del present mandat pel que fa a la gestió municipal. Ara fa poc més de dos anys la ciutadania
tornava a atorgar-nos un ampli suport per seguir millorant Sant Joan Despí. Han estat mesos difícils durant els quals,
a banda de treballar per complir amb allò projectat, hem hagut
d’atendre situacions sobrevingudes provocades per la situació
de crisi econòmica que patim. D’una banda, donar respostes als
col·lectius més vulnerables i, d’una altra, fer front a la manca
de recursos econòmics, especialment greu per l’impagament de
compromisos econòmics de la Generalitat. Tot això, davant un
marc legislatiu amb un futur confús que anuncia canvis en la
Llei del règim local que podria fer canviar les regles de joc, limitant les competències dels ajuntaments i posant en perill la feina
de servei desenvolupada en els darrers trenta anys.

No podem oblidar, en cap cas, que l’Ajuntament és l’administració
més propera a la ciutadania i aquest factor ha estat l’origen de
moltes de les actuacions que hem dut a terme davant la falta
d’iniciatives de la resta de governs. Educació, serveis socials,
habitatge, promoció econòmica, equipaments cívics,
Els serveis municipals culturals, esportius... són
qüestions on hem posant
són la garantia d’una l’accent per assolir una ciutat
amb un alt nivell de serveis
ciutat que funciona
per a una millor qualitat de
vida. Tot i les dificultats, el
model de ciutat que tenim per a Sant Joan Despí és, per a nosaltres, irrenunciable. Per això seguim endavant amb el nostre
compromís, posant tots els recursos per continuar millorant
Sant Joan Despí. Fa uns dies vam viure dues jornades de gran
participació a la Diada d’Entitats, on va quedar palesa la força del nostre teixit associatiu, i ara tenim Firadespí, la nostra
proposta per reforçar el teixit comercial, generador de riquesa
i d’ocupació.
Els serveis municipals estan al servei de tots vosaltres i són garantia de funcionament d’una ciutat que no vol fer marxa enrere, ben al contrari, vol continuar obrint-se pas al futur.

E

stamos en el ecuador del presente mandato en relación a la
gestión municipal. Hace poco más de dos años la ciudadanía
volvía a otorgarnos un amplio apoyo para seguir mejorando
Sant Joan Despí. Han sido meses difíciles durante los cuales, además de trabajar para cumplir con lo proyectado, hemos tenido que
atender situaciones sobrevenidas provocadas por la situación de
crisis económica que padecemos. Por un lado, dar respuestas a los
colectivos más vulnerables y, por otra, hacer frente a la falta de recursos económicos, especialmente grave por el impago de los compromisos económicos de la Generalitat. Todo ello, ante un marco
legislativo con un futuro confuso que anuncia cambios en la Ley
del régimen local que podría hacer cambiar las reglas de juego, limitando las competencias de los ayuntamientos y poniendo en peligro el trabajo de servicio
desarrollado en los últimos
Los servicios municipales
treinta años.

son la garantía de una

No podemos olvidar, en
ciudad que funciona
ningún caso, que el Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía y este factor ha sido el origen de muchas de las actuaciones que
hemos llevado a cabo ante la falta de iniciativas del resto de gobiernos. Educación, servicios sociales, vivienda, promoción económica, equipamientos cívicos, culturales, deportivos... son cuestiones
sobre las que hemos hecho hincapié para lograr una ciudad con un
alto nivel de servicios para una mejor calidad de vida. A pesar de las
dificultades, el modelo de ciudad que tenemos para Sant Joan Despí es, para nosotros, irrenunciable. Por eso seguimos adelante con
nuestro compromiso, poniendo todos los recursos para continuar
mejorando Sant Joan Despí. Hace unos días vivimos dos jornadas
de gran participación en la Diada d’Entitats, donde quedó patente
la fuerza de nuestro tejido asociativo, y ahora tenemos Firadespí ,
nuestra propuesta para reforzar el tejido comercial, generador de
riqueza y de empleo.
Los servicios municipales están al servicio de todos y son garantía
de funcionamiento de una ciudad que no quiere dar marcha atrás,
al contrario, quiere continuar abriéndose paso al futuro.
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Programa
d’activitats

CITA AMB EL COMERÇ LOCAL

26 d’octubre, a l’eix comercial de les Planes

Firadespí atrau prop d’un centenar de
comerços i establiments de restauració
Aquesta edició, el nombre de comerciants locals arriba als 70, i gairebé duplica
la participació de l’any 2010 • Firatapa, una tapa i una beguda per 2 euros

E

l comerç local i el de restauració
viuen el compte enrere per celebrar una nova edició de Firadespí. El 26 d’octubre, de 10 a 21 hores,
els principals carrers del barri de les
Planes es convertiran en un gran aparador de l’oferta comercial de la ciutat a l’aire lliure, per convidar la ciutadania a viure una intensa jornada
d’activitats, descomptes i bon menjar.
L’actual context econòmic no ha dissuadit les botigues, els bars i els
restaurants a sumar-se a aquesta iniciativa que els ofereix una oportunitat única de mostrar a la ciutadania
el seu potencial com a comerç urbà,
de proximitat. De fet, el nombre
d’expositors locals ha augmentat dels
43 de l’edició de 2010 als 70 que hi par-

ticiparan enguany. La variada oferta
comercial de la jornada es complementa amb els expositors d’artesania
i els establiments que s’han sumat a
la Firatapa. En total, 85 estands per
fer d’aquest dia una magnífica jornada, completada amb un bon grapat
d’activitats per a tota la família.
Al carrer, amb la gent
El canvi de format, ara fa tres anys, va
afavorir un nou model d’esdeveniment
més a prop de la gent i amb una gran
implicació de les entitats, que durant
la jornada faran actuacions, tallers,
castells, gegants, etc. El medi ambient també tindrà un espai amb una
mostra de vehicles elèctrics i una altra de taules de cultiu per a balcons i

terrasses. A més, el mercat municipal
de les Planes se sumarà a la Firatapa
i oferirà tapes i begudes per només
dos euros, com la resta d’establiments
participants en aquesta ruta del tapeo.
Una manera d’agafar forces a preus

Desfilada de moda, a
les 20 hores, amb les
últimes tendències
reduïts que, a més a més, ens ajudarà
a saber més de l’oferta gastronòmica
del barri i de la ciutat. I per cloure la
fira, la desfilada de moda que es fa
primer any a Firadespí en les Planes. I
tot, sense haver d’anar més lluny.

de 10 a 21 hores
10 h: Inauguració de la 14a. edició de Firadespí
Carrer de Josep Maria Trias de Bes amb
Mare de Déu de la Mercè

12.00 h: Tallers de castells
carrer John F. Kennedy a l’alçada de la
plaça Sant Joan

De 10 a 10.30 h: Cercavila per l’eix comercial
Recorregut: Josep Maria Trias de Bes, plaça Sant Joan,
Joan Maragall, Josep Maria Pi i Sunyer i John F. Kennedy

De 13 a 13.45 h: Mostra de balls de
saló
escenari central de la plaça del Mercat

De 10.30 a 11.00 h: Exhibició d’arts marcials
Escenari plaça del Carme

De 17 a 17.45 h: Batucada per l’eix
comercial
A càrrec de Tum Tum Prat

D’11 a 11.45 h: Mostra de danses i balls
Escenari central de la plaça del Mercat
D’11 a 11.30 h. Exhibició de ball
Escenari de la plaça del Carme
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h: Mostra de vehicles elèctrics
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada del mercat municipal
Les Planes
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h: Mostra de taules de cultiu
per a balcons i terrasses
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada del mercat municipal
Les Planes
De 10 a 21 h: Carpa del mercat municipal Les Planes
Tapes elaborades amb productes del mercat + beguda a 2
€ . Plaça Antonio Machado

A les 17.30 a 18.30 h: Mostra de
joves músics
escenari de la plaça del Carme
A les 18.00 h: Xocolatada infantil
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada de la plaça del Mercat
A les 17.30 h: Exhibició castellera
Davant la carpa del mercat municipal Les Planes
A les 20 h: Desfilada de moda del comerç local amb la
participació dels comerços de la ciutat. En acabar, es farà
el sorteig d’un xec de compra de 600 euros. Les butlletes per
participar les distribuiran als expositors que participen en
Firadespí

De 10 a 14 h: Voltant pel món
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada de la plaça del Mercat
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h: Tallers infantils
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada de la plaça del Mercat
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h: Túnel del terror
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada de la plaça del Mercat
D’11 a 13 h: Taller de cuina i comerç just
Carrer de John F. Kennedy a l’alçada de la plaça del Mercat
De 12 a 12.45 h: Coreografies
escenari central de la plaça del Mercat
La fira és una oportunitat de conèixer la rica i variada oferta comercial de Sant Joan Despí
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De 12 a 16 i de 20 a 23 h: Firatapa, tapa i beguda a dos
euros. Consulteu al programa de mà els establiments participants. A la carpa del mercat, la promoció es farà de 10 a 21 h.

Activa Despí us regala un carro de la compra
Per endur-se’l, cal presentar tiquets per valor de 250 euros en
compres fetes en un mínim de cinc comerços
del 14 al 25 d’octubre.
5

LA CIUTAT

15 de novembre, a la seu de la Bayer

El Fòrum empresarial
analitzarà estratègies
de desenvolupament
econòmic local
“La fira es una cita
comercial, pero también un
espacio para relacionarnos
con la ciudadanía”
El presidente de Activa Despí afirma que
el comercio vive con ilusión este evento
que, a pesar de la crisis, ha crecido en
número de participantes

J

uan Sánchez es presidente de la única asociación de
comerciantes de la ciudad desde febrero. Ve en Firadespí una oportunidad de acercarse a la clientela, “de
relacionarnos con la ciudadanía” a la vez que como un
momento de ilusión en la que el comercio “tiene que darlo
todo”.
¿Qué representa para el comercio local Firadespí?
Es el evento comercial más importante del año pero no sólo
eso, también es una cita de ciudad, un momento para relacionarse con los vecinos, que son los que realmente hacen
que una ciudad funcione. El comerciante tiene como objetivo vender, pero también vivir la fira como una oportunidad
para darse a conocer, generar confianza, crear vínculos. Es
importante que la familia disfrute y por eso, además de estands encontrará muchas actividades, comerciales, como el
desfile de moda pero también lúdicas.
¿Cómo vive el comerciante la fira?
Con mucha ilusión, dedicación, profesionalidad e ingeniando qué más puede ofrecer para ser más atractivo. Es un día
para lucirse y hay que aprovecharlo.
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En la trobada es presentarà el treball
que han realitzat les empreses per
proposar noves accions davant la crisi

U
Juan Sánchez,

presidente de la asociación de
comerciantes Activa Despí
¿De qué manera se implica la asociación?
Colaboramos estrechamente con Promodespí en la organización de las actividades, ayudamos a contactar con los comerciantes asociados... Además, hemos hecho una campaña
para regalar carros de compra entre los clientes que hayan
realizado compras en los comercios asociados, una manera
de premiar su fidelidad. Este año, a pesar de la crisis, ha aumentado la participación de comerciantes asociados, a los
cuales se les aplica un 20% de descuento. A pesar del desánimo general hay que seguir y realizar nuevas propuestas.
En un contexto como el actual, ¿cómo encara el comercio los nuevos retos que se presentan?
Hay que creer firmemente que podemos salir adelante y
creer en nuestras posibilidades. Por eso hay que seguir invirtiendo en nuestros negocios y hacer pedagogía entre los
vecinos, que conozcan nuestro servicio, que somos competitivos y que en nosotros tienen a profesionales de referencia, especializados en sus productos y en los que pueden
confiar. Somos comerciantes pero también ciudadanos que
creemos en una ciudad sostenible, y el comercio urbano de
proximidad apuesta por este modelo.

n nou marc de treball en xarxa, cooperatiu i basat
en la innovació per afrontar millor l’impacte de la
crisi. Aquests són els reptes que el V Fòrum Empresarial posarà sobre la taula en la trobada anual que els
empresaris de la ciutat organitzen per intercanviar experiències i noves accions. Enguany el fòrum se celebrarà a
la seu de Bayer (avinguda del Baix Llobregat, 3-5) el proper 15 de novembre.
Com en altres edicions, el fòrum aprofita la trobada per
organitzar una xerrada, avantsala de les taules de treball.
Enguany obrirà l’acte Oriol Amat, catedràtic d’Economia
financera de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la
Comissión Nacional del Mercado de Valores. A continuació, les taules de treball presentaran el resultat de treball
conjunt que han estat desenvolupament en els darrers
mesos centrats en la construcció d’un nou marc de coo-

Oriol Amat, al Fòrum
Empresarial. Autor de diversos llibres de comptabilitat i
finances, Amat és catedràtic
d’Economia Financera a la
Universitat Pompeu Fabra

peració i la innovació social com a línies estratègiques d’un
futur desenvolupament econòmic local.
El fòrum acabarà amb un dinar-networking empresarial
on es podrà participar en una sessió en què els empresaris
intercanvien contactes que ajudarà a millorar la cooperació empresarial en aquest nou escenari de transformació
econòmic.

Xerrada per dinamitzar imillorar el mercat del Centre
En el marc del pla de millora i dinamització del comerç local, el 10
d’octubre, els paradistes del mercat del
Centre van participar en una xerrada
organitzada per la Diputació de Barcelona. Els paradistes van adquirir més
informació sobre accions i propostes
per millorar els seus negocis. De fet,
l’equipament va ampliar, al setembre,
els horaris per adaptar-se a les noves
demandes de la clientela. Ara el mercat
obre dimarts, dimecres i dijous de 8 a
14 i de 17 a 20 , divendres de 8 a 20 h i
dissabtes de 8 a 14 h. Els dilluns tanca.

Curs de formació gratuït
per a empreses
El Centre d’Empreses Fontsanta
acull els dies 7, 14 i 21 de novembre un curs formatiu gratuït
adreçat a emprenedors i empreses del Baix Llobregat. L’acció
s’emmarca en l’oferta formativa
que el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i els ajuntaments posen
a l’abast del teixit empresarial
per millorar la seva formació i
ser més competitius. Les inscripcions es poden fer al web www.
sjdespi.net/promodespi/.
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Setmana de la Mobilitat Sostenible a Sant Joan Despí

Alquileres públicos de promoción municipal a precios asequibles
L’alcalde, Antoni
Poveda, i el jove
emprenedor Pau GarcíaMilà amb els nous
emprenedors de
Sant Joan Despí

Més bici i més transport públic

Adsa sortea 14 viviendas de alquiler

Diferents propostes van servir per recordar l’objectiu de reduir fums, sorolls i
contaminació tot realitzant desplaçaments més ecològics per la ciutat

Once de las viviendas pertenecen a cuatro promociones de pisos públicos,
mientras que las otras tres están destinadas a la gent gran

L

’aposta de Sant Joan Despí per una
mobilitat urbana més sostenible i segura ha quedat de nou palesa amb la
celebració de la Setmana de la Mobilitat,
entre el 22 i el 29 de setembre. Un any més,
la bicicleta ha estat una de les protagonistes. Durant aquests dies hi ha hagut diferents activitats relacionades amb la bici:
una sortida cultural del moviement Cycle
Chic al museu de la Rajoleta d’Esplugues,
un taller de bicicletes al Parc Ciclista del
Llobregat i la tradicional Passejada Comarcal en Bicicleta. Aquesta activitat va
sumar, diumenge 29 de setembre, uns
1.100 participants, que van sortir dels diferents municipis participants: l’Hospitalet,
Cornellà, Esplugues, Sant Boi, Sant Feliu,
Sant Just Desvern i, evidentment, també
Sant Joan Despí, en un recorregut que sumava més de 16 quilòmetres amb final al
parc de Torreblanca.
Al parc, a banda del necessari avituallament per als ciclistes, s’hi van organitzar
diferents activitats, com ara el sorteig de
bicicletes i una activitat pedagògica i lúdica organitzada pel grup BaixBus per mostrar els coneixements bàsics que han de tenir els infants per fer ús de l’autobús d’una
manera autònoma i amb responsabilitat.

Lorena
Guarnido
y Antonio
Blázquez

A dalt, el parc Torreblanca ple a vessar de bicis amb motiu de la passejada comarcal
en bicicleta. A baix, d’esquerra a dreta, la sortida del moviment Cycle Chic cap al Museu de la
Rajoleta; el taller de reparació de bicicletes realitzat al Parc Ciclista del Llobregat i l’activitat
Puja al Bus, per conscienciar els infants sobre la utilització de l’autobús

Evitar les plagues és cosa de tots i totes
Tot i que l’Ajuntament controla les plagues a través d’una
empresa especialitzada (amb tasques de diagnòstic, prevenció i
intervenció), la col·laboració ciutadana és necessària per evitar
la proliferació d’animals i insectes no desitjats, com ratolins i
paneroles. Aquest servei fa un tractament al clavegueram i als
equipaments municipals, però no pot actuar als domicilis ni
a les comunitats de propietaris. Per això, entre d’altres mesures, es recomana no utilitzar productes químics que poden
ser tòxics per a les persones més vulnerables, mentre que sí és
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recomanable fer servir barreres físiques, com mosquiteres, o
dissuasius, com trampes de feromones i les específiques per a
ratolins. Tenint en compte els suggeriments que ha fet arribar la
ciutadania durant els mesos de més proliferació, a l’estiu, aquest
any no s’han detectat més incidències respecte a anys anteriors.
No obstant això, sí que s’ha detectat que les plagues es fan més
resistents a causa de la disminució del volum de pluges i que
els productes autoritzats que es fan servir no són tan eficaços.
Truqueu al 93 480 60 40 si detecteu qualsevol anomalia.

Dos niñas del público fueron las encargadas de extraer los números del sorteo. A la derecha, algunos
de los nuevos inquilinos de las viviendas de promoción municipal

E

l alquiler se ha convertido en la
opción mayoritaria de muchas
personas que deciden emanciparse. Esta creciente demanda ha llevado a
la empresa municipal ADSA a poner en
alquiler viviendas de las promociones
de pisos protegidos que ha construido
en los últimos años. Así, el 14 de octubre se realizó el sorteo de 11 viviendas de las promociones de la avenida
de la Generalitat, 20, de la calle de la
Fontsanta, 48, y de la avenida de Barcelona 76 y 81, a las que se presentaron 68
personas. Esa misma tarde también se
sortearon tres viviendas de los pisos de
la gent gran de la calle Major, 31 (edificio Can Sant Diumenge) a los que se
presentaron 7 personas.

Historias diferentes
con un mismo destino
Una buena parte de los que se presentaron al sorteo eran jóvenes como Lorena Guarnido y Antonio Blázquez,
que llevan tres años viviendo juntos.

“Queríamos cambiar porque estos
pisos son mejores. A estos precios, es
de lo mejor que puedes encontrar, no
nos queremos ir de Sant Joan Despí.
Aunque estaría bien que fueran con
opción a compra”, señala Lorena. Ilusionados también están Saray Carrión
y Marc Tenza porque ahora sí que se
podrán ir a vivir juntos “es la segunda
vez que nos presentamos y, por fin,
nos toca”. Historias bien diferentes son
las de Isabel Asensio y Emilia García.
Isabel (ha conseguido uno de los pisos
de gent gran) llevaba 30 años en un piso
de alquiler pero después de numerosos
problemas con su arrendatario decidió
que tenía que cambiar: “vine a asesorarme y suerte que me informaron de
que se hacía este sorteo. No puedo estar más contenta”. Emilia García sí que
se siente afortunada. Como explica su
hijo, David González, “mi madre y mi
hermana tienen un grado de discapacidad y alquilar un piso, totalmente
accesible, a este precio, es difícil”.

Saray
Carrión y
Marc Tenza

Emilia
García

Isabel
Asensio
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25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Dones i homes de la ciutat s’uneixen
contra la violència masclista
Una marxa conjunta organitzada per diverses ciutats i municipis del Baix
Llobregat, entre les novetats més destacades del programa

D

es de principi d’any gairebé una
quarantena de dones han mort
a mans de les seves parelles o
exparelles a l’Estat espanyol. Una xifra
esgarrifosa que no es redueix tot i els
esforços de les administracions i dels
col·lectius perquè aquesta realitat canviï. Tot i que a Sant Joan Despí es fan
diferents activitats de sensibilització
i conscienciació en el marc del Pla de
Prevenció Contra la Violència de Gènere, és al voltant de la commemoració
del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, el 25 de novembre, quan
s’intensifiquen els actes.
Xerrades, cinema, teatre.. per posar de
relleu una xacra social que any rere any
es cobra noves víctimes. Enguany destaca una nova activitat, El Baix Llobregat camina contra la violència de genère, en què es convida les dones i homes
de diferents ciutats de la comarca a fer
una marxa contra els maltractaments
que acabarà al parc de Torreblanca, on
es farà la lectura d’un manifest.
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rnacional
Programa d’activitats del Dia Inte
contra la Violència de Gènere
Xerrada-col·loqui
Cívic Les
15 de novembre, 19 h, Centre
Planes
ra
Videofòrum: El color púrpu
Cívic Les
16 de novembre, 18 h, Centre
Planes
tòdia comTaula rodona: Guarda i cus
,
partida i violència de gènere
de Sera
19 de novembre, 18.30 h, Àre
veis a la Persona
a forma de
Xerrada: L’avortament, un
violència
Camèlies
20 de novembre, 19 h, Sala
Teatre: Dona igual
evard
21 de novembre, 19 h, El Bul
dones:
Xerrada-taller: Coach per a
Estima’t estimant
a Camèlies
22 de novembre, 18.30 h, Sal

No te olvido
plaça del
23 de novembre, 18.30 h,
Mercat
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Agbar bonifica el consumo de la
factura del agua a 80 familias

Ampliación del horario del
cementerio para Todos los Santos

La Fundació Agbar ha renovado las ayudas concecidas
a bonificar el consumo de agua de familias de las ciudad
con pocos recursos. Esta ayuda beneficia a 80 familias que
son atendidas desde Servicios Sociales, de hecho son los
profesionales de este servicio las encargadas de tramitar
las ayudas para que las familias se puedan bonificar de este
descuento. Agbar ha firmado en los últimos años diferentes convenios en ciudades del área metropolitana para
bonificar el consumo de agua.

Con motivo de la celebración de esta festividad
y ante la previsible afluencia de más visitantes
que los habituales, el Ayuntamiento de Sant
Joan Despí ampliará el horario de apertura
para ofrecer más servicio a los usarios. Así, el
viernes 1 y el sábado 2 de noviembre el equipamiento permanecerá abierto de 9 a 17 h,
mientras que el domingo día 3 el horario será
de 9 a 13 h.

Tota la informació en: www.anyllobregat.despientitats.cat

Noves activitats per a commemorar
l’Any de Recuperació del Riu Llobregat
Un testing de biodiversitat, una neteja al riu i una observació i anellament d’ocells
clouen els actes que s’han fet al 2013 per posar en valor aquest espai natural

D

onar a conèixer el valor històric i natural que representa
el riu Llobregat, alhora que
reivindicar i buscar solucions als problemes que pateix. Aquests han estat
els objectius de la commemoració,
aquest 2013, de l’Any de Recuperació del Llobregat, al qual s’han sumat
més d’una vintena de pobles i ciutats

del Baix Llobregat i diverses entitats.
Durant aquest any a Sant Joan Despí
s’han fet diferents activitats lligades al
riu, com una nova plantació al bosc
dels Infants, caminades culturals... i,
fins i tot, el calendari municipal 2013
s’ha dedicat al Llobregat.
Les activitats d’aquest any es tancaran
amb una jornada de neteja inclosa

a la Setmana Europea de Prevenció
de Residus, el Clean Up Day, Fem
dissabte!, el 23 de novembre, amb la
col·laboració de diverses entitats, i una
sortida de camp dedicada a l’estudi
d’ocells amb una sessió d’anellament i
observació el 15 de desembre. Per participar en les activitats cal inscripció al
correu mediambient@sjdespi.net.

Millorem la separació dels residus
Sant Joan Despí participarà durant les properes setmanes
en una campanya informativa de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidrio,
per conscienciar-nos sobre la necessitat de separar bé els
residus. Aquests dies veurem a les portes dels mercats municipals i de supermercats informadors i un mim que ens
explicaran què hem de fer per reciclar correctament. També participaran en activitats puntals amb molta afluència
de públic, com la Diada d’Entitats (fotografia de la dreta) o
en la propera edició de Firadespí, el 26 d’octubre.
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Espais que fan ciutat

Els tallers municipals
s’omplen amb 1.400
participants
Gran acollida de l’oferta de tallers i cursos que
organitza l’Ajuntament per aquest trimestre
als diferents equipaments municipals

Segueix totes les novetats al facebook https://www.facebook.com/elbulevardsjd i al web www.despijove.cat

Preparant el nou Pla Jove:
jovent que participa i s’implica

Sobre aquestes línies el taller de zumba que
s’ha començat a fer aquest any al casal de
joves El Bulevard. A la dreta, un detall del taller
d’esgrafiat al Centre Jujol-Can Negre

A

l setembre va començar el
curs escolar i el de molts altres ciutadans que aprofiten
l’ampli ventall d’activitats que ofereix
l’Ajuntament als equipaments municipals. De manera genèrica, la participació ha estat molt bona.

omplert de gom a gom: 397 persones
s’han inscrit enn algun dels 20 tallers
que s’han programat, i fins i tot hi ha
llista d’espera. Informàtica, anglès i
gimnàstica continuen sent els tallers
que apleguen més nombre de participants.

El Bulevard s’omple
Una de les programacions que més
bona acollida ha tingut ha sigut la d’El
Bulevard que ha omplert el 100% de les
places dels tallers trimestrals (alemany,
zumba, bollywood, bateria, guitarra,
baix i piano) i dels microtallers que es
realitzen cada setmana durant el mes
d’octubre. Encara hi ha places per als
tallers de novembre i desembre. En total hi ha hagut 246 inscripcions.

Centre cívics, oferta variada
Per la seva part, els centres cívics Torreblanca i Antoni Gaudí també han
iniciat el curs amb una bona acollida
i han arribat, en alguns tallers (pilates, ioga, pintura, batuca...) al 100% de
l’ocupació, tot i que la mitjana de tots
dos s’acosta al 80%, en el cas del primer i del 70% en el segon. Al de Torreblanca s’han inscrit 424 persones en
20 tallers, i a l’Antoni Gaudí 101 en 13
tallers.

Gent gran activa
Els tallers anuals programats específicament per a aquest col·lectiu s’han
12

Escola Municipal d’Art
Les propostes artístiques de l’escola

han atret 196 persones, la majoria de
les quals s’han inscrit en els set cursos
anuals que ofereix el centre i ha arribat
en aquest cas al 87% de l’ocupació. Els
tallers temàtics mensuals també s’han
omplert, tot i que encara queden places per als que es fan al novembre i al
desembre.
Tallers de dones
Per últim, els cinc tallers adreçats a les
dones s’han omplert al 87%, arribant
a les 65 dones inscrites. Encara hi ha
places disponibles als tallers de ball espanyol i sevillanes.
Més enllà de les xifres, el que queda clar
és que la ciutadania es mostra cada vegada més receptiva a participar en cursos i tallers, els quals, a més d’aprendre
i créixer personalment, són un magnífic espai per relacionar-se i fer ciutat.
Aquells que encara no us heu decidit,
consulteu la disponibilitat de places.

A final d’octubre comencen les sessions participatives perquè el jovent pugui
dir la seva en la redacció d’un nou pla jove que es desenvoluparà fins al 2017

D

espíjove. Aquest és el nom del
nou Pla Jove que s’està elaborant amb l’horitzó de desenvolupar-lo entre el 2014-2017. A final
d’octubre, i fins a mitjan novembre
s’obrirà un procés que convidarà les entitats juvenils, les vocalies joves de les
associacions de veïns, els equips directius dels instituts, els delegats de primer
a quart d’ESO, les joventuts dels partits
polítics i joves no associats de més de
18 anys a participar en sessions que ajudin en l’elaboració d’aquest document.
Aquest pla marcarà les línies estratègiques de les accions en l’àmbit de la
joventut que es portarà a terme a Sant
Joan Despí en els propers anys. Per això,

la participació i la implicació en els sessions que s’inicien aquesta tardor seran
claus perquè entre tots i totes marquin
les prioritats.
Com participar?
Els joves partiran d’una diagnosi de la
realitat de la ciutat, realitzada a través
d’unes 450 enquestes a joves en equipaments juvenils, que els ajudarà a tenir
una visió sobre els punts forts i febles
dels quals partim, per, a partir d’aquí,
aportar les idees. Les sessions participatives seran molt variades però en totes
es treballaran sobre els àmbits de la formació, el lleure/oci, la participació ciutadana i la mobilitat internacional amb

la idea d’arribar a uns objectius a través
de taules de treball.
Per exemple, el 18 de novembre a les
19 h, al casal de joves El Bulevard, es
farà un work-cafè obert als majors de 18
anys no associats en la qual es treballaran propostes de millora sobre determinats eixos de treball.
Document final
Un cop finalitzi aquest procés participatiu, que durarà al voltant de tres setmanes, al desembre es farà la redacció
de les línies estratègiques i un primer
esborrany amb l’objectiu de presentar,
al gener de 2014 el nou Pla Local de Joventut 2014-2018, el Jovespí.
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Voluntariat ciutadà al Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe

Una estona per xerrar en altres idiomes
El nou curs del grup de conversa s’inicia amb un centenar de participants que
es reuneixen per practicar, una hora setmanal, l’anglès, el francès i l’alemany
Els grups de conversa en anglès van néixer per afavorir un
espai de trobada on xerrar en aquesta llengua. Poc després
s’hi va sumar el francès i també l’alemany, i s’han format 10
grups que, repartits en els equipaments municipals, queden

un cop a la setmana per promoure l’ús oral d’aquestes llengües. En total, un centenar de persones. Els coordinadors,
que hi participen de manera voluntària, animen a més persones a participar en una activitat molt enriquidora.

Els drets dels infants,

Michèle Pommereau,

coordinadora d’un grup de francès

Es declara una persona activa, “sempre he participat en associacions i en diferents iniciatives”
comenta Michèle Pommereau, que va arribar a Sant
Joan Despí ara fa cinc anys. Pommereau va veure a
El Butlletí que l’Ajuntament de Sant Joan Despí posava en marxa aquests grups i no ho va dubtar: “personalment és una experiència que m’omple molt.
Tinc una amiga que fa el mateix, però a Torrelles, i
no ho vaig dubtar. M’agrada poder ajudar”.

un valor que s’ensenya a les escoles

Enguany més de 1.100 infants s’han sumat al programa educatiu que es clourà el 20
de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant, a l’Auditori Miquel Martí i Pol

M

és d’un miler d’infants de sis
escoles de primària han començat aquest mes d’octubre
diferents activitats amb un objectiu
comú: entendre i reivindicar els drets
dels infants. L’activitat s’emmarca en el
programa que el Departament de Cooperació i Solidaritat desenvolupa entre
els petits perquè coneguin l’acord que,
el 20 de novembre de 1989, van redactar les Nacions Unides en una convenció sobre aquesta qüestió.
Els nens i les nenes de primer a sisè

de primària treballen, amb activitats
adaptades als continguts curriculars
de cada cicle, i amb la col·laboració
dels esplais El Nus i El Tricicle, en diferents drets de manera que quan acabin
la primària hagin treballat els deu que
formen la Declaració dels Drets dels
Infants.
El programa inclou la participació en
un concurs que es clou el proper 20 de
novembre amb el lliurament de premis
de les diferents modalitats en què han
treballat: dibuix, dibuix màgic, còmic,

collage, anunci denúncia i videoclip.
La cloenda es farà a l’Auditori Miquel
Martí i Pol el dia 20 de novembre a les
17.30h.
Els drets a www.despinfantil.es
Al web dels nens i les nenes de Sant
Joan Despí, www.despinfantil.es, es
pot consultar més informació sobre
el programa i, un cop finalitzi el concurs, en aquest mateix espai virtual es
podran veure els treballs que hi han
participat.
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Després de ser aprenent en un grup de conversa en anglès, Roberto
Castellón va decidir que volia retornar l’experiència però des de
l’altra banda, com a coordinador. I així va decidir ser dinamitzador
d’alemany: “vaig viure a Alemanya quan era jovenet, i després, per
qüestions de feina vaig aprendre’l”. Enamorat dels idiomes –té coneixements d’anglès, italià i francès– “sóc autodidacta, sobretot he
après molt llegint”, per damunt de tot, el que més el va engrescar a
participar hi era el fet “de fer alguna cosa per la gent”.

Albert Farguell,
coordinador de dos grups d’anglès

Nova edició del Concurs de
Superlectures a les dues biblioteques
Aficionar-se a la lectura d’una manera lúdica i divertida a través del joc.
Aquest és l’objectiu del Concurs de Superlectures que ja han posat en marxa les biblioteques. La Mercè Rodoreda fomentarà la lectura a través d’un
joc de respostes, una mena de Trivial, mentre que a la Miquel Martí i Pol
els infants es convertiran en detectius que han de descobrir un personatge
misteriós. Si us agrada llegir podeu participar-hi fins al 31 de març.

Robert Castellón,
coordinador d’un grup d’alemany

Guanyadors del concurs de la biblioteca
Miquel Martí i Pol. El 19 de setembre es van lliurar els
premis dels guanyadors de la darrera edició del concurs. Al
certamen han participat 65 infants que, a través de la lectura,
s’han apropat a la vida del poeta Miquel Martí i Pol, en el
desè aniversari de la seva mort.

Enginyer de software i matemàtic, Albert Farguell, igual que Robert
Castellón, va començar a participar en els grups de conversa com a
aprenent i, engrescat per un altre coordinador, l’Andy Williams, va
acabar convertint-s’hi ell també. “Vaig aprendre l’anglès per la feina,
i el grup em semblava una manera de mantenir el nivell ara que
estic prejubilat”. Tot i que al principi va ser-hi una mica reticent “ara
estic molt content. Ens ho passem molt bé, noto que ajudo, i si puc
aportar alguna millora a la seva parla, doncs perfecte”.
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Punt de trobada ciutadana: tant dissabte com diumenge, el recinte de la Diada
d’entitats va registrar una destacada afluència de públic

La Diada d’Entitats desperta
l’interès de la ciutadania

Un escenari ple d’art: tant per les actuacions de les entitats, com per
l’estructura de paraigües que des de l’Escola Municipal d’Art es va idear per
commemorar el centenari de la Torre de la Creu

Gran afluència de públic a la mostra de l’associacionisme de Sant Joan Despí

L

es entitats de Sant Joan Despí han demostrat, de nou,
la seva vitalitat i capacitat d’atreure l’interès de la ciutadania. Amb motiu de l’onzena edició de la Diada
d’Entitats, els dies 5 i 6 d’octubre, la rambla de Josep Maria
Jujol es va omplir de veïns i veïnes que van aplegar-s’hi per
conèixer més de prop tot el que ofereix el món associatiu de
la ciutat. Una seixantena d’associacions i més de 40 activitats
esportives, culturals, socials i solidàries van servir per acostar
a la gent la feina que desenvolupen durant tot l’any les entitats
de Sant Joan Despí.
La rambla va ser l’eix vertebrador de sis espais diferenciats
en funció de les activitats programades: la mostra d’entitats
pròpiament dita es va complementar amb tallers, actuacions,
exposicions, esports i una zona dedicada a la cooperació i la
solidaritat. Tot, amb un marcat caire tecnològic per tal de demostrar que el món associatiu local està al dia: tots els estands
disposaven d’un codi QR que connectava amb les seves pàgines web, allotjades al portal municipal Despientitats.
Hi va haver molts moments destacats durant els dos dies de la
Diada. L’escenari central ens va oferir un programa molt complet amb concert de música clàssica, cant coral, balls, danses
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tradicionals, etc. Ben a prop, l’Escola Municipal d’Art va crear
una instal·lació espectacular a la plaça del Sol Solet amb més
de 500 paraigües que simulen les cúpules de la Torre de la
Creu, en commemoració enguany del centenari de l’inici de
la construcció d’aquesta joia modernista de Sant Joan Despí.
Però no va ser aquesta l’única commemoració, l’Esbart Dansaire, amb motiu del seu 70è aniversari , va organitzar una
lip dub, on va convidar als assistents a ballar per celebrar-ho.
Els autèntics protagonistes, però, van ser els membres de les
diferents entitats. El món associatiu és l’autèntic cor que fa
bategar Sant Joan Despí, ja que omplen d’activitat la ciutat
durant els 12 mesos de l’any. La Diada serveix per recordar
la ciutadania que, darrere cada entitat, hi ha un munt de gent
que s’hi dedica. Aquest esforç de les entitats va ser, de nou,
molt valorat per la ciutadania, que troba en les associacions
una bona manera de participar de manera activa en la ciutat
a través de qualsevol inquietud o afició.
L’esport, la cultura, la solidaritat, l’educació... les entitats ofereixen un amplíssim ventall de possibilitats. Gràcies a aquest
ric teixit associatiu, Sant Joan Despí és una ciutat participativa i en moviment.

La Diada dels més petits: la Diada va ser una bona alternativa per als
nens i nenes, que van poder participar en diferents tallers i activitsts

La diada solidària: l’espai SoliDespí va convidar els més petits a participar en
propostes per conscienciar de treballar per una ciutat més ecològica

Moments per a tot: la Diada va tenir molts espais plens d’activitats, com ara la
plaça del Sol Solet (a l’esquerra). També es va realitzar una recollida d’aliments per
als més necessitats (a dalt, l’alcalde Antoni Poveda fent la seva aportació)
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LA CULTURA

Atapeïda agenda per donar la benvinguda a la nova estació

Bolets, castanyes, festes de la
tardor... la ciutat no para !

L

A la recta final de l’octubre, es multipliquen les activitats: 12a Exposició de
Bolets al Centre Cultural Mercè Rodoreda, castanyades als esplais i festes
de la tardor a l’Eixample del barri Centre

a tardor és sinòmin de cites tan
tradicionals com les castanyades,
els bolets i les Festes de la Tardor.
Coincidint amb l’arribada d’aquesta
estació, Sant Joan Despí organitza un
munt d’activitats perquè la ciutadania
gaudeixi d’aquestes tradicions. D’una
banda, l’Associació Micològica de Sant
Joan Despí ha preparat un any més
l’Exposició de Bolets per introduir-nos
en el món de la micologia.
L’activitat se celebrarà el 26 i 27
d’octubre a la Sala Camèlies del Centre Cultural Mercè Rodoreda. La sala
acollirà la mostra i a les 20 h es farà
una xerrada sobre el món del bolet de
la mà d’un micòleg. L’endemà la mostra es podrà visitar de 10 a 14.30 h i hi
haurà la possibilitat de tastar algunes
d’aquestes delícies.
Festes de la Tardor. L’Associació de
Veïns de l’Eixample organitza, el 27
d’octubre, diferents activitats a la plaça
del Solet com un mercat d’intercanvi
i un mercat menut dedicada a
l’intercanvi d’articles centrat en els més
petits. També hi haurà castanyada i una
competició de futbol de botons.
Castanyades. L’esplai El Tricicle en
farà una el dia 26 (plaça Antonio Machado) i el 6, 7, 8 a la plaça del Centre
Cívic de les Planes, i el dia 9 –amb grup
d’animació inclòs– a la del Mercat. Per
la seva banda, l’esplai El Nus ha preparat una castanyada el 31 d’octubre a la
plaça de l’Ermita, i un túnel del terror a
la seu de l’esplai a la mateixa hora.

18

12a Exposició de Bolets, 26 i 27 d’octubre,
Centre Cultural Mercè Rodoreda
Festes de la
tardor a
l’Eixample del
barri Centre,
diumenge
27 d’octubre

Castanyades,
26 i 31
d’octubre,
i 6, 7, 8 i 9 de
novembre
a les Planes
i al barri Centre
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Una exposició
la figura
Jujol a la Torre
de la Creu
Lucrecia
aixecàrecorda
el teló de
la novadetemporada
d’espectacles

Can Negre i la Torre de la Creu,
espais plens de cultura
La torre acull fins al 17 de novembre la mostra Jujol, arquitecArtista, mentre que
Can Negre exposa les pintures d’Anabel Jujol del 7 de novembre a l’1 de desembre

70 anys de danses populars
amb l’Esbart Dansaire
L’entitat clou la commemoració amb una lip
dub que aplega centenars de persones

A

l compàs de la cançó Un camí per tornar del grup Vuit, l’Esbart
Dansaire va organitzar una lip dub en què moltíssims santjoanencs i santjoanenques van ballar una coreografia dirigida per
les dansaires del cos de dansa Claudia Bastida i Maria Garcia durant
la Diada d’Entitats. Una multitudinària activitat que va tancar els actes
de commemoració del 70è aniversari d’una de les entitats més antigues
de Sant Joan Despí. 70 anys d’història en què l’Esbart, després dels alts
i baixos propis de qualsevol entitat que té ja uns quants anys, és avui
dia un referent de les danses populars catalanes no només a Sant Joan
Despí, sinó també a Catalunya. Amb molts plans de futur, i uns socis i
sòcies molt implicats i compromesos, l’Esbart té per endavant el repte
d’assegurar el relleu generacional.

J

osep Maria Jujol fill va inaugurar,
amb una xerrada el 17 d’octubre,
l’exposició Jujol, ArquitecArtista
que romandrà a la Torre de la Creu
fins al 17 de novembre. ¿De quina altra
manera es podia commemorar el centenari de l’inici de les obres de la Torre
de la Creu que recordant l’esperit creatiu de Jujol? Dibuixos, pintures i escultures ens convidaran a conèixer un
Jujol que va més enllà de l’arquitectura,
la vessant del Jujol dissenyador i artista. A més d’aquesta mostra, fruit d’una
tasca de recerca de l’Arxiu Jujol, es farà

una visita guiada per l’exposició el 10
de novembre a les 12 h (cal reserva
prèvia per telèfon al 93 373 73 63). La
mostra es podrà visitar els dissabtes de
17 a 20 h, i els diumenges d’11 a 14 h.
Pintures a Can Negre
La casualitat ha volgut que també al
novembre, però a Can Negre, es pugui
visitar una mostra de pintures d’Anabel
Jujol, que comparteix parentesc amb
l’arquitecte. Jujol utilitza l’oli per jugar
a plasmar la realitat i la ficció. Del 7 de
novembre a l’1 de desembre.

Suspesa l’obra de teatre
La última pirueta
L’obra La última pirueta, que s’havia
de representar el 29 de novembre en el
marc de les IX Jornades de la Discapacitat, s’ha suspès per motius aliens
a l’Ajuntament. Les persones que han
comprat les entrades poden bescanviarles al Teatre Mercè Rodoreda. En el
seu lloc es representarà l’espectacle de
màgia Perro verde, de Serjo Magician.

L’Esbart als anys 50 (Arxiu Municipal de Sant Joan Despí)

25 anys de la Romeria a Montserrat

El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat
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L’Arxiprestat de Cornellà- Les Planes celebra del 15 al
17 de novembre la 25a edició de la Romeria a Montserrat. Entre les activitats més representatives hi ha una
caminada a peu de 54 kilòmetres que s’iniciarà el 15 de
novembre a les les 19.30 h des de l’església del Carme.
Al grup de caminants se sumaran les persones que
arribin en autocar el mateix diumenge per celebrar la
Romeria. Hi haurà una xocolatada i una missa a les 13
h a la basílica de Montserrat. Més informació i inscripcions, a la parròquia del Carme. També podeu seguir
les novetats de l’esdeveniment al Facebook 25 Caminada a Montserrat Sant Joan Despí-Cornellà.
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EN IMATGES

intercanvi amb estudiants alemanys • Any Espriu • Aula Actual • consells per estalviar • monòlegs a El Bulevard •
xerrada sobre l’Alzheimer • premis Sant Joan Despí, una finestra oberta al món

Intercanvi lingüístic a l’institut Ferrer i Guàrdia

Alumnes i professors d’un institut de la localitat alemanya
de Dessau que participen en
un intercanvi amb el Francesc
Ferrer i Guàrdia van visitar
Sant Joan Despí a l’octubre.
Aquesta visita és la segona
part del projecte ja que els
professors i alumnes del Ferrer
i Guàrdia van viatjar a Dessau
a l’abril. Durant aquests dies,
els alemanys han conviscut
amb les famílies santjoanenques i han visitat, entre d’altres
llocs, Can Negre. L’intercanvi
es realitza entre alumnes que
cursen llengua anglesa com a
primera llengua estrangera.

Fins al 27 d’octubre podem
gaudir de l’obra de Neus Colet
en una exposició que acull el
Centre Jujol-Can Negre. A la
imatge, dues persones que van
participar en la inauguració, el
3 d’octubre, observen una de
les peces de Colet. Les escultures i gravats d’Espais oberts
s’inspiren en els poemes Cançó
d’albada i Cançó del pas en
commemoració del centenari
del naixement de Salvador
Espriu.

Kaco omple el Bulevard

Conferència sobre l’Alzheimer

El monologuista Kaco (a la imatge)
va omplir de gom a gom el casal de
joves El Bulevard amb el seu darrer
espectacle d’humor ¡Quejarse es
gratis! Una de les cares més coneguts i seguides del canal Paramount
Comedy (és guionista i presentador
del programa Open Mike) Kaco
va transmetre al públic la seva
màxima: l’humor és el millor full de
reclamacions. La temporada del
Buleclub de la Comèdia continua el
25 d’octubre amb la màgia d’Isaac
Jurado i el seu espetacle Imperfecto. Entrada gratuïta.

L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès
Broggi va acollir la conferència anual que
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del
Baix Llobregat va orgamitzar amb motiu
del dia internacional d’aquesta malaltia.
Aquest any el tema de la Jornada ha estat
Els experts més a prop: L’Alzheimer i els
serveis d’atenció primària i especialitzada.
Avantatges de la targeta Cuida’m. L’acte de
presentació va comptar amb la participació de l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni
Poveda, M. Rosa Giner, presidenta d’AFABL ,
i el director assistencial del Consorci Sanitari
Integral, Albert Pons, entre d’altres.

L’Any Espriu a Can Negre

Premis per a la millor foto de l’estiu

Cuina en directe als mercats
Xerrada d’Aula Actual

Consells per estalviar

L’Aula Actual, espai de reflexió que organitza la Federació d’Associacions de Jordi Bigues, autor del llibre Lletra petita: tot el que es
Veïns del Baix Llobregat, va organitzar, el 20 de setembre, una xerrada amb pot estalviar per tenir una bona vida, va presentar el
la historiadora Assumpta Montellà, autora del llibre La Maternitat d’Elna. seu llibre a la Sala Camèlies el 8 d’octubre.
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L’associació fotogràfica La Finestra va lliurar els premis a les
dues fotografies més originals del concurs Sant Joan Despí,
una finestra oberta al món durant la Diada d’Entitats. A
l’esquerra, Rosario Sánchez, tieta d’un dels protagonistes d’una
de les fotografies premiades, feta a Namía ; i a la dreta, Óscar

Rescalvo (amb samarrera vermella) i Cristina Molina, que van
participar amb una foto a la plaça Roja de Moscou. Els premiats
van rebre un lot de material fotogràfic i una ampliació emmarcada. El concurs convida la ciutadania a enviar fotos de les
seves vacances, que després es publiquen al Butlletí.
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l'agenda
la ciutat, al dia
Consulta l’agenda
actualitzada a través
del telèfon smartphone,
amb aquest codi

EXPOSICIONS
JUJOL ARQUITECTARTISTA
Torre de la Creu, fins al 17 de novembre

OCTUBRE

12 hores

TEATRE FAMILIAR: 			
Un llençol d’estels			
Teatre Mercè Rodoreda

26 dissabte

Pep López i Sopars de duro presenta un innovador
espectaclde dins del camp de la música catalana
per a nens i nenes. L’espectacle fusiona la música
en directe i la projecció d’imatges per generar un
joc interactiu i participatiu. Informació i entrades a
www.teatresdespi.cat

10 a 21 hores

FIRADESPÍ

• TALLERS INFANTILS
(11 a 14 i 16 a 19 h c. J. F. Kennedy/pl. Mercat)
• MOSTRA DE VEHICLES ELÈCTRICS
(11 a 14 i 16 a 19 h c. J. F. Kennedy/pl. Mercat)
• TALLER DE CUINA I COMERÇ JUST
(d’11 a 13 h, c. J. F. Kennedy/pl. Mercat)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
	El último invierno

Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)

• MOSTRA TAULES DE CULTIU PER A
(11 a 14 i 16 a 19 h c. J. F. Kennedy/pl. Mercat)
• TÚNEL DEL TERROR
(11 a 14 i 16 a 19 h c. J. F. Kennedy/pl. Mercat)

de 12 a 23 hores

EXPOSICIÓ DE BOLETS
centre cultural Mercè Rodoreda

12ª edició de l’Exposició de Bolets que 		
organitza anualment l’associació micològica 		
El Bolet

30 dimecres
17 hores

AULA CULTURAL GENT 			
	GRAN: Històries medievals...
Àrea de Serveis a la Persona

5

12ª edició de l’Exposició de Bolets que 		
organitza l’associació micològica El Bolet

11 hores

ITINERARI MODERNISTA
Sortida des de Can Negre

dimarts
18 hores

TALLER DE TITELLES

Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)

10 a 14.30 hores

centre cultural Mercè Rodoreda

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Homenatge a Miquel Martí i Pol

15 divendres
19 hores

XERRADA CONTRA LA 			
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

19 hores

CONFERÈNCIA: l’òpera al cine
i la literatura

Biblioteca Mercè Rodoreda

8

Eloy García i Glòria Cruz

divendres

Centre cívic Les Planes

Violeta. Associació contra la violència de gènere

16 dissabte
18 hores

CONCERT DE RAP

CINEMA CONTRA LA 			
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: El color
púrpura

amb l’actuació de Cortés i Hise i SNAC.

Associació de Dones Progressistes

21 hores

Centre cívic les Planes

Casal de joves El Bulevard
22 hores

9

NOVEMBRE
EXPOSICIÓ DE BOLETS

DIJOUS DE CONTE

a càrrec de Kid & Us. Edat recomanada a 		
partir dels 4 anys

Teatre Mercè Rodoreda

Història i històries medievals al Baix Llobregat.
Dins la celebració de 2013, any del Llobregat

27 diumenge

18 hores

19 dimarts

TEATRE: T’estimo, ets 			
perfecte, ja et canviaré		

• ACTUACIONS:
A les 10 hores: cercavila • a les 10.30 h: exhibició
d’arts marcials (pl. del Carme) • a les 11 h: mostra
de danses i balls (pl. del Mercat) i exhibició de ball
(pl. del Carme) • a les 12 h: coreografies de dansa
(pl. del Mercat), i tallers de castells (c. J. F. Kennedy) • a les 13 h: mostra de balls de saló (pl. del
Mercat); • a les 17 h: batucada per l’eix comercial
• a les 17.30 h: mostra de joves músics (pl.del
Carme) i exhibició castellera (mercat les Planes) •
a les 18 h: xocolatada infantil (cr. de JF Kennedy).

cap inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63
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Biblioteca Miquel Martí i Pol

• DESFILADA DE MODA (20 h, pl. Mercat)

10è CONCURS PRIMAVERA
FOTOGRÀFICA DEL BAIX LLOBREGAT

• dissabte 26 d’octubre, plaça Antonio Machado
• dijous 31 d’octubre, plaça de l’Ermita, a les
18 h. Túnel del Terror a la seu de l’esplai El Nus.
• dies 6, 7 i 8 de novembre, davant el centre
cívic Les Planes, de 17.30 a 19 h
• dissabte 9 de novembre, plaça del Mercat, de
17.30 a 19.15 h

DIJOUS DE CONTE EN ANGLÈS

El periodista i escriptor Raúl Montilla comentarà
la seva primera novel·la, guardonada amb el
primer premi del Concurso de Novela Histórica
de Úbeda i ambientada en els darrers dies de
la Guerra Civil al Baix Llobregat.

BALCONS I TERRASSES

Centre Jujol-Can Negre,
del 7 de novembre a l’1 de desembre

CASTANYADES

18 hores

28 dilluns

PINTURES D’ANABEL JUJOL

Centre Cívic Antoni Gaudí,
del 4 al 28 de novembre

amb l’actuació de Cortés i Hise i SNAC.

plaça Sol Solet

19 hores

19.30 hores

14 dijous

Centre Jujol-Can Negre

FESTES DE TARDOR A 		
L’EIXAMPLE

Activitats:

dijous

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
	Anabel Jujol

11 a 14 hores

Carrers comercials del barri de les Planes
• FIRATAPA

7

6

edat recomanada de 3 a 6 anys. Cal
inscripció prèvia

dimecres
17 hores

AULA CULTURAL GENT 			
	GRAN: Verdi i el seu temps
Àrea de Serveis a la Persona

Manuel Gómez, director Escola de Música Enric Granados

amb Mercè Martínez, Ivan Labanda, Jordi Llordella
i Muntsa Rius. Entrades a www.teatresdespi.cat

dissabte
18 hores

TROBADA LLAUDÍSTICA
Teatre Mercè Rodoreda

10 diumenge
11 hores

CAMINADA CULTURAL PEL RIU 		
Punt de trobada, plaça del Sol Solet

Cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 63 73

12 hores

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
Jujol ArquitectArtista			
Torre de la Creu

cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63

19 hores

CANTADA DE CORALS
Teatre Mercè Rodoreda

12 dimarts
19 hores

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
TRITÓN, EL NIÑO DE MAR 		
Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)
escrit per l’autor local Pepa Mayo

13 dimecres
17 hores

AULA CULTURAL GENT 			
	GRAN: Cosmètica a l’Antic Egipte
Àrea de Serveis a la Persona

Josep Anton Poch, doctor en farmàcia

18 hores

DIMARTS DE CONTE 			
	EN ANGLÈS
Biblioteca Mercè Rodoreda

23 dissabte
10 hores

CLEAN UP DAY. FEM DISSABTE
neteja al riu
trobada: plaça del Sol Solet

amb motiu de la Setmana Europea de la 		
Prevenció de Residus

18.30 hores

NO TE OLVIDO
plaça del Mercat

Acte en memòria de les víctimes de la 		
violència de gènere amb Associació Violeta

24 diumenge
10 hores

MARXA CONTRA LA 			
VIOLÈNCIA MASCLISTA			

sortida des de l’Àrea

la marxa acabarà al parc de Torreblanca, 		
cap a les 12 hores

10.30 hores

SARDANES I EXPOSICIÓ DE 		
PINTORS				
parc de Torreblanca

amb les cobles Principal de Terrassa i Ciutat de 		
Cornellà, i la participació del Grup d’Art 94

11 hores

ITINERARI JUJOL			
Sortida des de Can Negre
cal inscripció al telèfon 93 373 73 63

18.30 hores

TAULA RODONA: Guarda i 		
custòdia compartida i
violència masclista
Sala de l’Àrea de Serveis a la Persona

20 dimecres
17 hores

AULA CULTURAL GENT 			
	GRAN: Obres d’art entre bastidors
Àrea de Serveis a la Persona

Mercè Obón, historiadora de l’art

19 hores

XERRADA: Avortament, 			
una forma de violència

Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)
amb Dones amb Iniciativa

21 dijous
19 hores

ESPECTACLE: Dona igual
contra la violència de gènere

Casal de Joves el Bulevard

22 divendres
18.30 hores

11 hores

CURSA SOLIDÀRIA			
Sortida: poliesportiu Salvador Gimeno

els fons es destinaran a la Taula Social

12 hores

TEATRE FAMILIAR:
	El petit Dalí				
Teatre Mercè Rodoreda

Espectacle familiar ple d’humor, música i 		
fantasia. Entrades a www.teatresdespi.cat

25 dilluns
18.30 hores

CADENA HUMANA CONTRA LA 		
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
davant l’Àrea

a les 18.45 h, lectura del manifest

26 dimarts
18.30 hores

LÍNIA ADDICCIONAL: MÚSICA 		
PER A LA INCLUSIÓ
Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)
presentació d’aquest documental

27 dimecres
17 hores

AULA CULTURAL GENT 			
XERRADA-TALLER: Coach per a 		 	GRAN: L’ABC de les entitats financeres
dones, estima’t estimant
Àrea de Serveis a la Persona
Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)

Víctor García, economista
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DESPÍ ESPORT

El equipo de Les Planes ha reestructurado sus equipos senior masculino y femenino

Per només 25,5 € al mes

El Levante afronta una temporada de renovación

L’Abonament Jove
dels poliesportius,
ara fins als 25 anys
Es pot fer servir indistintament tant
al F. Calvet com al S. Gimeno
Els poliesportius municipals de Sant Joan
Despí, Salvador Gimeno i Francesc Calvet,
amplien el marge d’edat de l’abonament
jove, que serà dels 16 fins als 25 anys, quan
fins ara arribava només als 21 anys.
L’Abonament Jove dóna la possibilitat de
gaudir de una gran diversitat d’espais i activitats esportives per un preu molt ajustat, de 25,50 € al mes.

L’Abonament Jove dóna dret a participar en nombroses activitats

Amb aquest preu els joves de la ciutat disposen de piscines cobertes, dues sales de
fitness amb cardio i musculació, zona wellness i més de 200 classes dirigides durant
tota la setmana: zumba, despinning, despiwalking, steps, pilates, triatló, body shape,
fit boxe, aeròbic, aigua step...
L’abonament jove dóna la possibilitat de
fer servir les instal·lacions tots els dies de

la semana, i l’horari de dilluns a divendres
és de 7 a 22.30 h. D’altra banda, tenen a
la seva disposició els dos poliesportius de
forma indistinta i amb el mateix abonament. L’ampliació d’edat facilitarà que més
joves puguin fer pràctica esportiva a Sant
Joan Despí i a un preu molt assequible,
tenint en compte que el seu nivell adquisitiu, en general, no és gaire elevat.

El equipo femenino asume el difícil reto de mantener la máxima categoría

Los equipos seniors, tanto femenino como masculino del Levante Las Planas, han experimentado
una profunda remodelación esta temporada.
El amateur masculino está en Tercera Catalana y un
año más aspirará a luchar con los mejores del grupo. Ha empezado muy bien y destaca la renovación
casi total de la plantilla, con 17 incorporaciones y
nuevo cuerpo técnico, formado por Dani Martínez
y Carlos Navarro.
En cuanto al femenino, el objetivo del senior de
nuevo es la permanencia en Primera División.
Como en el primer equipo masculino, han habido
muchos fichajes (hasta 11) y cambio en el banquillo, con Natalia Astrain como entrenadora. Tras el
éxito de la pasada temporada, el reto es conseguir
de nuevo salvar la categoría.

El San Pancracio va organitzar el tradicional Trofeu Mansa
El passat 14 de setembre es va celebrar el trofeu Mansa 2013,
organitzat per la UD San Pancracio en memòria de qui va
ser fundador de l’entitat al 1969. Es va jugar un amistós força
disputat i entretingut amb la Penya Barcelonista de Sant Vicenç. El resultat final va ser de 3-2 a favor dels locals, que van
veure com després de jugar una primera part impecable -que
va finalitzar amb un contundent 3-0-, es complicava el partit
amb dos gols de l’equip vicentí. En tot moment va haver-hi
esportivitat i bon ambient al Municipal del barri Centre.

San Pancracio i PB Sant Vicenç van disputar un vibrant partit

Una jornada plena d’activitats per a tots els gustos. Master class de zumba i originals inflables a l’exterior del poliesportiu.

Gran participació a la festa d’inici de curs dels poliesportius
El passat 15 de setembre va tenir lloc al poliesportiu Salvador
Gimeno, la tradicional festa d’inici de temporada, que aquest
any es va aprofitar per fer alhora la celebració del 25è aniversari del poliesportiu Francesc Calvet i el 10è del Salvador
Gimeno.
La festa es va iniciar amb una botifarrada per als participants
a les activitats i a mig matí va començar el duatló, consistent
en una master class de spinning seguida d’una cursa no competitiva de 4 km per Sant Joan. A les 12 h es va presentar el
ZUMBA, nova activitat dirigida que s’ha iniciat als dos poliesportiu i que ha començat amb molta força.
A la piscina va haver-hi una master class d’aiguayim i els po26
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liesportius van obrir les seves portes a tots aquells que volien practicar esport i conèixer les instal·lacions. Únicament
es demanava l’aportació de qualsevol aliment, ja que aquest
any la festa tenia un caire solidari. Es van aconseguir prop de
2.000 kilos d’aliments destinats a les persones més necessitades de Sant Joan Despí.
Per als més menuts també van haver-hi activitats lúdiques. Es
van instal·lar inflables a l’exterior del poliesportiu i a la piscina, a més de tallers, el peque fitness i repartiment de globus.
Tot plegat es va convertir en la festa de l’esport on grans i
petits van gaudir d’una matinal esportiva i lúdica amb gran
assistència de persones.

Amb 118 infants, l’Escola de Futbol Sala Blanc Blava arriba al seu màxim històric
Enguany l’Escola de Futbol Sala Blanc Blava de Sant Joan
Despí ha iniciat la seva vuitena temporada, seguint el mateix projecte formatiu i esportiu inicial, això sí amb un
creixement constant que l’ha portat a disposar de118 infants, el seu màxim històric, amb 11 equips, que van des de
la categoria promeses a cadet. El passat 13 d’octubre va fer
la seva presentació al poliesportiu Ugalde -foto superior-.
Destaca aquest any la millora en la tecnificació dels equips,
així com la consolidació del Projecte d’Alimentació i Hà-

bits Saludables com una eina adreçada a la millora física i
personal dels jugadors i jugadores, a més de proporcionar
unes bases d’alimentació adaptada a l’esport i a la persona.
Una novetat aquest any serà la participació de l’Escola a
la Marató de TV3, amb una sèrie d’activitats vinculades
al futbol sala. El 17 de novembre, a partir de les 17 h al
Pavelló Ugalde, tothom que ho desitgi podrà participar en
petits partidets i en una xocolatada, amb la intenció de recaptar fons per la Marató.
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973 ciclistes van traspassar la línia d’arribada al monestir de Santa Cecília

La Travessa Sant Joan Despí-Montserrat,
de nou multitudinària

Instants previs a la
sortida d’aquesta
clàssica pedalada

L’Handbol Sant Joan Despí presenta els seus
equips en una temporada força ambiciosa
El club disposa de 29 equips i més de 350 esportistes, el 40% noies
L’Handbol Sant Joan Despí va presentar el passat 28 de
setembre els seus equips d’aquesta temporada. L’objectiu
principal de l’entitat és la formació personal dels seus esportistes, tot i que el treball li està donant força resultat,
prova d’això és que té cinc equips de base jugant a la màxima categoria catalana i és molt possible que algun acce-

deixi a fase del campionat d’Espanya. Pel que fa als equips
sèniors, el B intentarà pujar a Primera Catalana o almenys
consolidar-se a la categoria actual -la Segona- i l’A té serioses possibilitats d’accedir a fases per pujar a categoria
nacional.
L’ objectiu del femení és pujar a Lliga Catalana.

El Club Atletisme Despí lamenta su fallo de señalización
en la Media Maratón. Por segundo año, el Club de Atletisme
Despí organizaba la Media Maratón y la carrera de 5 km. de
nuestro municipio. Un total de 570 corredores tomaban la salida
del exterior del poliesportiu Salvador Gimeno en dirección a
la zona del río. Trancurridos unos cientos de metros y por un
error de señalización, las dos carreras, “se perdieron” y provocó
que la mayoría de participantes, no cubrieran la distancia que se
disponian a realizar. El presidente de la entidad, Toni Coscojuela,
explica lo ocurrido al llegar a meta: “se produjeron bastantes
escenas de descontento por ese error que llevó a los corredores
a un caos. Desde el primer momento, los miembros del club estuvimos dando la cara, disculpándonos y buscando soluciones.
Un buen bocadillo con el correspondiente refresco hizo que
muchos de ellos marcharan a casa con el problema olvidado”.
Está claro que cualquier fallo puede dar al traste con la ilusión y el
trabajo que conlleva un evento de estas características.
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Cursa solidaria con las personas necesitadas. El próximo 24 noviembre, a las 11 horas,
se celebrará la Cursa Solidaria, organizada por
el Club Atletisme Despí. La recaudación estará
destinada íntegramente a la Taula de coordinació
de serveis d’atenció a les necessitats bàsiques, para
la compra de alimentos frescos destinados a las
personas más necesitadas del municipio.
La salida tendrá lugar frente al poliesportivo municipal Salvador Gimeno y discurrirá por un recorrido urbano de 3’5 km. aproximadamente
El precio del dorsal se ha establecido en 3 euros y se
puede adquirir ya en asociaciones de vecinos, AMPAS de los colegios, polideportivos, centros cívicos
y diversas entidades del municipio. L’alcalde va rebre el dorsal 1 en la pasada Diada D’Entitats (en la
fotografía superior).

Un any més –i ja són 18– s’ha celebrat la Travessa Ciclista Sant Joan Despí-Montserrat i, un any més també, els
i les ciclistes que han participat en aquesta pedalada de
gran fons van demostrar un bon nivell de preparació.
Les tres primeres posicions han assolit un nou rècord de
la prova en el temps emprat. Els primers a arribar al cim
van ser ex-aequo David Mateu i Raúl Castelló, amb un
temps de 3 hores i 7 minuts, i dos minuts després arribava Pau Botella. La primera dona va ser Mónica Bautista
amb 4 hores 35 minuts (posició 156 a la general).
Van prendre la sortida 1.080 ciclistes, dels quals 973 van
traspassar la línia d’arribada instal·lada al Monestir de
Santa Cecília de Montserrat, després d’haver recorregut
uns 72 km per pistes, camins, asfalt i corriols amb un
desnivell positiu acumulat d’uns 1.980 metres.
Els dos primers ex-aequo, en el tram final del recorregut

Premios del concurso de pesca de Pulcone

La Sociedad de Pescadores Pulcone celebró el 28 de septiembre una
cena en el marco de la cual se entregaron los trofeos del Concurso de
Pesca de la Fiesta Mayor de Sant Joan Despí, que tuvo lugar en la playa de
Castelldefels. Asistieron a la cena un total de 56 personas y se contó con la
presencia del alcalde, Antoni Poveda, y de diversos regidores. Recibieron
los trofeos en categoría masculina –por orden de clasificación– Ginés Fernández, Simón García y Juan Hinojosa. El trofeo a la ganadora en féminas
fue para Araceli Moto y en categoría infantil para Patricia Hinojosa.
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La deslleialtat de l’Estat
respecte Catalunya

Les retallades no
tenen límit

Responsabilidad: comercio,
ordenanzas e inversiones

A favor de tot moviment
que defensi l’educació

La deslleialtat té efectes directes sobre
les persones. Quan, per exemple, l’Estat
no aporta els recursos que tocaria en
infraestructures, educació o polítiques
socials, aquest fet té un impacte directe
sobre els ciutadans de Catalunya que reben un tracte desigual i discriminatori en
relació a ciutadans d’altres territoris de
l’Estat. Això comporta la vulneració del
principi constitucional d’igualtat de tots
els ciutadans.
Existeix un clar incompliment del principi d’ordinalitat, perquè els ciutadans de
Catalunya fan una aportació a través dels
seus impostos que és molt superior a les
inversions de recursos públics que reben
a canvi, la qual cosa suposa un tracte clarament discriminatori per als catalans i
catalanes.
Els incompliments i les deslleialtats fan
pujar el deute de l’Estat amb Catalunya
fins als 9.375,7 milions d’euros. Aquests
deutes provenen fonamentalment de:
• Les inversions en infraestructures compromeses i no realitzades i de
l’incompliment de la disposició addicional 3a de l’Estatut (5.748 M€).
• La reducció del ingressos finalistes, que
disminueixen de forma molt significativa les seves aportacions en àmbits tan
rellevants com la dependència, l’educació
o la salut i, de manera més concreta, a
les beques o les compensacions per descomptes en el peatges de les autopistes de
Catalunya (672,6 M€).
• Les mesures que suposen un increment
de la despesa, com l’increment dels tipus
de l’IVA, (1.715,2 M€).
• Les mesures que suposen una reducció
dels ingressos, com ara l’eliminació per
part de l’Estat de l’impost sobre el dipòsits bancaris (1.239,9 M€).
Això s’anomena deslleialtat institucional.

Aquesta tardor, des del govern central del
PP i des de la Generalitat amb CiU, s’han
produït noves accions que afecten la qualitat de vida de les persones.
La Generalitat, malgrat l’informe del
síndic de greuges sobre la malnutrició de
50.000 infants, no ha augmentat la dotació per fer front als ajuts individuals de
menjador, amb la qual cosa molts infants
quedaran exclosos d’aquest ajut. A Sant
Joan Despí el nombre de sol·licituds s’ha
incrementat en un 30%, i la regidoria
d’Acció Social, gestionada per ICV-EUiA,
està abocant recursos per intentar pal·liar
la situació.
Amb els pressupostos de l’Estat, el PP es
retalla el 47% de la partida destinada a la
Llei de la dependència, amb el que això
significa de disminució de les prestacions.
La Generalitat des de final de juliol ha
decidit la suspensió de prestacions vinculades al servei residencial, que permetia l’accés a una residència compartint la
despesa. Ara, les persones que no puguin
pagar totalment una plaça privada, hauran d’esperar entre 3 i 4 anys per a l’ingrés
a una plaça pública. Unes 125 persones de
la nostra ciutat estan en llista d’espera.
La reforma que proposa el PP del sistema
de pensions representa una reducció del
valor de la pensió, que afectarà els actuals
i futurs pensionistes. Els increments en
les despeses bàsiques de llum, gas, aigua,
cistella de la compra i copagament sanitari, incideix en les persones pensionistes,
devaluant el seu poder adquisitiu.
ICV-EUiA està treballant al Congrés
a Madrid, al Parlament de Catalunya i
a Sant Joan Despí per aconseguir que
aquestes mesures tinguin el mínim
impacte sobre les persones, defensant
els drets socials que els governs de
dretes ens estan prenent.

Desde el Partido Popular de Sant
Joan Despí siempre hemos apoyado al comercio, más todavía en esta
situación de crisis. Somos firmes
impulsores de Fira Despí. El comercio demuestra el dinamismo de una
ciudad y su promoción y desarrollo
garantiza la creación de riqueza y
puestos de trabajo. Es por ello que
proponemos la creación además, de
ferias temáticas y sectoriales en distintos barrios de la ciudad.
Después de negociar con el gobierno municipal las ordenanzas de la
ciudad hemos conseguido que se
reduzcan las tasas de apertura de
nuevos negocios un 25%, un 20% el
de obras, en el impuesto de actividades económicas un 95% a cooperativas, y para el inicio de actividades
comerciales la supresión el primer
año y el 50% hasta 5 años. Es necesario ayudar a aquellos que quieren
emprender por eso desde el gobierno de España con la Ley de Emprendedores y ahora en Sant Joan Despí
se llevarán a cabo ayudas para aquellos que quieran ver cumplidos sus
sueños y proyectos profesionales.
La responsabilidad reside en cumplir, y es así como lo estamos demostrando. La Generalitat de Catalunya,
ha recibido en los últimos 20 meses
más de 24.200 millones de euros
para evitar la bancarrota. El gobierno de la Generalitat en cambio gasta
más de 15 millones de euros en preparar un inexistente referéndum.
Desde la responsabilidad, apoyamos
al comercio, al dinamismo empresarial de la ciudad y la reducción de
tasas.
¡Buena Fira Despí 2013!

La llei Wert ha estat aprovada pel
Congrés, gràcies a la majoria absoluta del PP, sense el consens i
després d’incorporar tan sols una
trentena d’esmenes de les més de
700 presentades en el penúltim tràmit abans de passar al Senat per a
la seva aprovació definitiva, a finals
de novembre o començaments de
desembre.
Anteposar la llei de mercat, la promoció de les desigualtat, el canvi de
la religió com assignatura avaluable,
la discriminació en funció de sexe,
la restricció de l’aprenentatge de les
llengües cooficials, les revàlides, la
diversificació dels itineraris abans
d’acabar la secundària obligatòria,
la carrera d’obstacles de l’educació
professional, un clar favoritisme a les escoles concertades per
damunt de les públiques...
Es tracta d’una llei que promou
clarament la segregació i les desigualtats, una llei que promou una
educació sexista, classista i partidista, una llei que ens torna al blanc i
negre. Això no és educació, és antieducació i, per això, estem obligats a
lluitar per un model educatiu consensuat, de qualitat, que promogui i
garanteixi la igualtat d’oportunitats,
la cohesió social i la llibertat.
Per tot això des del PSC de Sant
Joan Despí estem a favor de qualsevol acció o mobilització que defensi una educació de qualitat; estem
al costat de les nostres escoles, del
professorat, de les famílies i, sobretot, de l’alumnat. Perquè volem un
futur millor, i no podrà haver un futur millor sense una bona educació.

Ajuntament
Policia Local
Àrea de Serveis a la Persona
Via Pública
Ocupació, empresa i comerç
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies. Urgències
Hospital de Sant Joan Despí
Cita prèvia
Ambulatori Les Planes
Ambulatori Centre
Centre cívic Les Planes
Centre cívic St. Pancraç
Centre cívic Antoni Gaudí
Centre cívic Torreblanca
Biblioteca M. Martí i Pol
Biblioteca Mercè Rodoreda

93 480 60 00
93 480 60 10
93 477 00 51
93 480 60 40
93 480 80 50
112
061
93 553 12 00
93 567 09 99
93 477 51 51
93 373 56 53
93 477 01 37
93 477 12 11
93 477 31 34
93 477 22 68
93 477 12 82
93 267 57 02

el temps
SETEMBRE
2013
Temperatura mitjana:
22ºC
Temperatura màxima:
29,2ºC el dia 30
Temperatura mínima:
15,2ºC, el dia 12
Precipitació:
18,3mm caiguts en tres dies de
pluja i dos de tempesta

Gabriel
Salvà
Gabriel Salvà
((www.meteosjd.blogspot.com)
www.meteosjd.blogspot.com)
Gabriel
Salvà

Centre d’empreses Jujol
Centre Jujol-Can Negre
Servei d’informació Jovespí
El Bulevard. Casal de joves
Poliesportiu Francesc Calvet
Poliespor. Salvador Gimeno
Oficina local d’habitatge
OMIC
Recollida domiciliària
de mobles i olis
Tramvia metropolità
Renfe
Autobusos Oliveras
Autobusos Mohn
Taxis
Correus
Servei Local de Català

93 267 57 01
93 373 73 63
93 477 17 62
93 373 91 07
93 477 27 09
93 477 68 20
93 477 03 11
93 477 23 44
93 480 60 59
900 70 11 81
902 24 02 02
902 02 33 93
902 02 33 93
93 477 07 70
93 373 20 14
93 477 00 92

El setembre asseca les fonts o s’endú els ponts,
i aquest any més aviat ha assecat les fonts
perquè ha estat molt sec, i també perquè ja
veníem d’un estiu amb molt poca pluja. La
sequera comença a fer-se palesa perquè des
del mes de maig que no plou amb certa abundància. I si l’estiu es va fer pregar per arribar,
també ho fa la tardor: després de la refrescada
de finals d’agost, l’inici de setembre va coincidir amb una remuntada de la temperatura, i
malgrat una refrescada al voltant del dia 11,
una onada de calor ens va començar a afectar
precisament el dia que començava la tardor
astronòmica. Fruit d’això, la temperatura
més alta del setembre es va donar justament
l’últim dia del mes. I la calor, ja entrat el mes
d’octubre, sembla que es resisteix a marxar.

( www.meteosjd.blogspot.com)

www.despi.tv
Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES

Diada d’entitats 2013 • Setmana de la Mobilitat Sostenible
LA CIUTAT QUE M’ESTIMO

El Consell dels Infants convida a la participació
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