
Més eficients 
amb l’energia

L’Ajuntament estalvia al voltant de 90.000 euros en la factura 
energètica amb mesures d’estalvi i sostenibilitat
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L’àmplia xarxa d’equipaments i el bon estat de 
l’espai urbà passa ‘factures’ cada cop més altes a 
l’Ajuntament. La pujada de les tarifes de submi-

nistrament i de l’IVA, que de ben segur heu notat tots 
vosaltres als rebuts domèstics, suposa un increment 
considerable de la despesa energètica municipal. Afor-
tunadament, l’opció d’una gestió més sostenible de les 
nostres instal·lacions iniciada fa temps ens permet anar 
assolint l’objectiu de reduir la nostra despesa energèti-
ca, amb la doble vessant d’ajustar el cost econòmic i se-
guir avançant cap a una ciutat més ecològica i menys 
contaminant.

Ara fa un any, en aquest sentit, vam iniciar un ambi-
ciós pla d’estalvi energètic i, tot i la pujada del preu de 
l’electricitat, l’aigua i el gas, hem aconseguit reduir sen-
siblement els diners destinats al pagament d’energia: 
tot i ser més cara, la reducció del consum i l’aplicació 
de gestions encara més eficients ha fet que, des de la 
posada en marxa del pla fins al desembre de 2013, 

l’estalvi acumulat 
se situï entorn els 
90.000 euros. 
 
La societat actual ens 
marca, doncs, nous 
reptes. L’energètic i el 

mediambiental n’és un, però són molts els temes sobre 
els quals haurem d’actuar en els propers anys. Per aquest 
motiu, per avançar-nos i començar a pensar en la ciu-
tat que tindrem d’aquí uns anys,  iniciem un procés de 
debat i de reflexió obert a la ciutadania. Amb la visió 
posada al 2025, i a través de diferents canals, podrem, 
entre tots i totes, marcar les prioritats que ens hem de 
posar com a ciutat per continuar donant respostes des 
de l’administració municipal. Quan es compleixen 35 
anys de les primeres eleccions democràtiques munici-
pals que ens han permés canviar de dalt a baix la ciutat 
i assolir un alt nivell de serveis, ara toca pensar en el 
futur. És a les nostres mans.

A l’abril encetarem un 
procés de participació per 
definir la ciutat del futur

La amplia red de equipamientos y el buen estado del 
espacio urbano pasa ‘facturas’ cada vez más altas al 
Ayuntamiento. La subida de las tarifas de suminis-

tro y del IVA, que seguro habéis notado todos vosotros en 
los recibos domésticos, supone un incremento considera-
ble del gasto energético municipal. Afortunadamente, la 
opción de una gestión más sostenible de nuestras instala-
ciones iniciada hace tiempo, nos permite ir alcanzando el 
objetivo de reducir nuestro gasto energético, con la doble 
vertiente de ajustar el coste económico y seguir avanzando 
hacia una ciudad más ecológica y menos contaminante.

Hace un año, en este 
sentido, iniciamos 
un ambicioso plan 
de ahorro energé-
tico y, a pesar de la 
subida del precio de 
la electricidad, el agua y el gas, hemos conseguido reducir 
sensiblemente el dinero destinado al pago de energía: todo 
y ser más cara, la reducción del consumo y la aplicación de 
gestiones aún más eficientes ha hecho que, desde la puesta 
en marcha del plan hasta diciembre de 2013, el ahorro acu-
mulado se sitúe en torno a los 90.000 euros. 

La sociedad actual nos marca, pues, nuevos retos. El 
energético y el medioambiental es uno de ellos, pero son 
muchos los temas sobre los que tendremos que actuar 
en los próximos años. Por este motivo, para avanzar y 
empezar a pensar en la ciudad que tendremos dentro de 
unos años, iniciamos un proceso de debate y de reflexión 
abierto a la ciudadanía. Con la visión puesta en el 2025, 
y a través de diferentes canales, podremos, entre todos, 
marcar las prioridades que hemos de tener como ciudad 
para continuar dando respuestas desde la administra-
ción municipal. Cuando se cumplen 35 años de las pri-
meras elecciones democráticas municipales que nos han 
permitido cambiar de arriba a abajo la ciudad y alcanzar 
un alto nivel de servicios, ahora toca pensar en el futuro. 
Está en nuestras manos.

En abril iniciaremos un 
proceso de participación para 
definir la ciudad del futuro

Reptes de futur

Antoni Poveda, alcalde
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Sant Joan Despí, 2025
La ciutat inicia un procés participatiu per conèixer com volem 
que sigui el Sant Joan Despí del futur  pàg. 10-11

Estalvi energètic, cosa de tots
L’Ajuntament estalvia el 2013 prop de 90.000 euros en despesa 
energètica després d’aplicar més mesures d’eficència, pàgs. 4-5

L’àlbum fotogràfic de la disbauxa 
Les imatges de la festa més participativa, Carnaval, on el rei Joan 
Despitoltes ha estat més protagonista que mai,  pàg. 16-19

Zumba, ara per a nois i 
noies de 13 i 15 anys
La bona acollida d’aquesta activitat física entre el 
públic adult fa que s’obri també als adolescents, 
pàg. 32

En bici per la ciutat
Diferents activitats vinculades a la bici marquen l’inici de la primavera a 
l’agenda d’activitats de la ciutat, pàgs. 6-7
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Conscienciar-nos sobre un bon ús de l’energia no és 
només una qüestió econòmica, sinó també mediam-
biental. Menys consum també significa menys conta-

minació. Tot i que la ciutat ha treballat paulatinament en la 
incorporació de mesures d’estalvi energètic, en el darrer any, i 
gràcies a la posada en marxa de l’Oficina Energètica, els esfor-
ços per millorar l’eficiència en la gestió dels recursos energètics 
s’han incrementat de manera notable amb diferents iniciati-
ves. I ja tenim els primers fruits. Si a l’any 2012 l’Ajuntament 
es va gastar 1.755.316 per pagar el 
consum energètic d’equipaments i 
enllumenat, el 2013 la xifra va ser de 
1.665.543, gairebé 90.00 euros menys.

Mesures d’estalvi
Precisament és en els àmbits que més 
consum representa al pressupost municipal, l’enllumenat pú-
blic i les instal·lacions esportives més utilitzats, com els po-
liesportius, on més accions s’han fet. Si ens fixem en el gràfic 
de la pàgina següent, el 39% de la despesa es destina a pagar 
l’enllumenat (fanals, semàfors, etc.), el 24% a les instal·lacions 
esportives, el 15% als centres cívics i culturals, i el 22% a la 
resta d’equipaments i dependències municipals.
Diverses han estat les accions que han millorat la factura de 
l’enllumenat, una de les més destacades ha estat la subsitució 

de 460 làmpades de vapor de mercuri per altres de més efi-
cients. Si a començament de 2013 un 25% de les làmpades de 
la ciutat encara eren de vapor de mercuri, ara només repre-
senten el 4% amb l’objectiu d’arribar a l’1% quan acabi aquest 
2014. Aquesta acció, juntament amb d’altres com el reajusta-
ment de l’horari d’encesa i apagada i la instal·lació de progra-
madors més avançats tecnològicament han permès estalviar 
al voltant de 57.000 euros respecte al 2012. 
La millora dels contractes públics reajustant les potències 

elèctriques contractades i eliminant 
recàrrecs a la facturació també ha estat 
una peça clau, perquè no oblidem que 
el preu de la llum s’ha encarit en repe-
tides ocasions, per tant, tot i aquestes 
pujades s’ha aconseguit estalviar.

Equipaments més responsables 
La política d’eficiència energètica també s’està estenent als 
equipaments municipals, sobretot aquells molt utilitzats. 
Aquest és el cas de les instal·lacions esportives, sobretot, els 
poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno, que, jun-
tament amb altres instal·lacions esportives com els camps de 
futbol, les piscines o el pavelló del Mig van representar, l’any 
passat, el 24% de la despesa total energètica amb una despesa 
de més de 405.000 euros. 

El poliesportiu Salvador Gimeno és un dels equipaments que 
més mesures d’estalvi va incorporar al 2013

Els fruits de l’estalvi d’energia
El 96% dels fanals incorporen làmpades menys contaminants

L’Ajuntament disminueix la despesa energètica en prop de 90.000 euros el 2013 
gràcies a la posada en marxa de mesures d’estalvi als equipaments i l’enllumenat 

públic · El 2013 es van substituir 460 bombetes de vapor de mercuri Les mesures en aquest àmbit ha estat àmplia. Al Salvador 
Gimeno s’han canviat per pantalles de leds l’espai de la pis-
cina petita i ara s’estàn canviant les de la pista poliesportiva, 
mentre que al Francesc Calvet s’han subtituït les de la zona 
de pisicina. A més, en tots dos s’han instal·lat detectors de 
control de presència, de manera que els llums s’apaguen o 
encenen automàticament en funció de l’ús.

El consum de subministrament, controlat
A més, al Salvador Gimeno es va instal·lar un sistema de 
monitorització a finals de 2013 que permet visualitzar on 
line el consum en climatització, consum elèctric, aigua, 
energia solar i gas. Això permetrà observar i controlar els 
consums per prendre encara més mesures d’eficiència ener-
gètica. Una mesura més petita però igualment efectiva ha 
estat la instal·lació de controladors de presència en altres 
equipaments, com als lavabos de la biblioteca Miquel Martí 
i Pol o al Centre Cívic de Torreblanca.

Prendre consciència
Conscienciar-nos envers la reducció del consum no és feina 
fàcil, però sí ha de ser constant i implicar a tothom. Per això, 
també s’ha fet formació entre personal de l’Ajuntament i el 
professorat, i fins i tot a les escoles se’ls dóna l’oportunitat 
de saber què gasten i com poden estalviar amb la Maleta 
d’Auditoria Energètica que el curs passat van utilitzar alguns 
centres educatius per comprovar com estalviar.

Les entitats també es 
comprometen a estalviar

Si com ja hem dit estalviar és cosa de tothom, les enti-
tats també han volgut posar el seu gra de sorra i s’han 
compromès a assolir l’objectiu de reduir en un 3% 
el consum d’energia, aigua i gas en els equipaments 
municipals on es reuneixen aquest 2014. Aquest 
compromís social es va incorporar als convenis amb 
les entitats que es va signar el 17 de març amb 71 de 
la ciutat. Els equipaments socials i culturals, com els 
centres cívics o les biblioteques representen el 15% de 
la despesa energètica de la ciutat.

EL TEMA

El 39% de la despesa 
elèctrica està generat per 

l’enllumenat públic

Als equipaments esportius s’inclouen els poliesportius Salvador Gimeno, 
Francesc Calvet, del Mig, Ugalde, els camps municipals de Les Planes i el 
Centre, les piscines Fontsanta i les pistes de petanca Fontsanta

Als equipaments culturals: els centres cívics, els centres  culturals Mercè  
Rodoreda i Miquel Martí i Pol, el Foment Cultural, el casal Picasso, el Centre Jujol-
Can Negre, la Torre de la Creu i el local associatiu Antonio Machado
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Per la ciutat, anem en bicicleta

En els últims anys hem vist com 
les bicicletes són més habituals 
en els carrers de la ciutat. Ciuta-

dans i ciutadanes que les agafen no no-
més per fer esport, sinó com un mitjà 
més de transport en els seus desplaça-
ments per la ciutat. Un canvi d’hàbit 
que pot tenir diverses explicacions 
però que segurament té molt a veure 
amb dos canvis de tendència: una ma-
jor preocupació per la salut i pel medi 
ambient. Dos hàbits que estan molt lli-
gats a l’ús de la bicicleta. 
Conscient d’aquest canvi l’Ajuntament 
ha afavorit en els últims anys la crea-
ció d’infraestructures (com carrils bici 
o camins escolars) alhora que ha pro-
mogut activitats que donen suport a la 
bicicleta.

Primavera en bici
És l’estrella dels programes. Fa 20 anys 
es van instaurar sortides en bicicleta 

per donar la benviguda a la primavera 
en una activitat que recorren la ciutat 
sobre dos pedals. La inauguració de la 
temporada 2014 es farà el 6 d’abril al re-
cinte firal, on també podrem participar 
en un circuit d’habilitats. En la cloenda 
es farà el sorteig d’una bicicleta.

Parc ciclista a ple rendiment
Aquesta temporada qui també s’ha 
afanyat a preparar una extensa pro-
gramació de tallers i cursos és el Parc 
Ciclista Llobregat, mancomunat amb 
Sant Just Desvern, Esplugues i Corne-
llà. Des de l’escola de ciciclisme per a 
infants, a la d’adults, passant per activi-
tats adreçades a les escoles i casals, o la 
reparació de bicicletes. Consulteu totes 
les activitats en www.cebllob.com.

A la moda sobre dues rodes
Al maig, el moviment Cycle Chic tor-
narà a demostrar que no és incompa-

tible anar a la moda sobre dues rodes 
amb una sortida (10 de maig) a la Colò-
nia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. 
El grup, que recentment ha participat a 
la Rua de Carnaval, convida tota la ciu-
tadania a participar en les sortides que 
realitza per la ciutat i altres municipis 
de la comarca. Si voleu estar al dia de 
les activitats que fan consulteu el blog 
http://sjdcyclechic.blogspot.com.es

Entitats vinculades a la bici
Per últim, el Club Ciclista Sant Joan 
Despí no només organitza un munt 
de curses i campionats al llarg de l’any, 
sinó que també té un programa especí-
fic adreçat a les famílies que comença 
el 25 de maig i finalitza al juliol. De la 
mateixa manera que el Club esportiu 
Despibike que des del 9 de març fins 
a l’octubre organitza sortides en cada 
diumenge (sortides des del poliespor-
tiu Salvador Gimeno a les 9.30 h).

A partir de l’abril, els pedals són els protagonistes als carrers

Cada vegada és més habitual veure com la ciutadania utilitza la bicicleta en els seus 
desplaçaments • El Parc Ciclista del Baix Llobregat prepara un programa de tallers adreçat 

a adults i infants • 2 d’abril: tothom sobre dues rodes per anar a les escoles i instituts 

Vols una bicicleta elèctrica?
Bicibox t’ajuda a adquirir-ne una

Els usuaris i usuàries de la xarxa Bi-
cibox podran demanar una subven-
ció per adquirir una bicicleta elèc-
trica. Aquesta iniciativa, impulsada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, es posa en marxa a partir de l’1 
d’abril. Bicibox oferirà 100 bicicletes 
elèctriques que es podrà pagar en 18 
quotes de 39,50 euros sense interes-
sos. L’objectiu d’aquesta promoció 
és apropar aquest vehicle elèctric a 
totes les persones que viuen a l’àrea 
metropolitana com una manera 
efectiva i pràctica de contribuir a 
una mobilitat més sostenible en una 
zona tan poblada com Barcelona i 
les ciutats del voltant. 
Així que si encara no sou usuaris del 
Bicibox us podeu donar d’alta de for-
ma completament gratuïta i aprofitar 
aquesta promoció. I si voleu aconse-
guir una d’aquestes bicicletes elèctri-
ques a un preu més assequible us po-
deu adreçar al web www.bicibox.cat 
on trobareu tota la informació sobre 
les condicions específiques de l’oferta 
i com tramitar la comanda.

Fa 20 anys que la gent de Sant Joan Despí dóna la benvinguda a la primavera a dalt d’una bicicleta

Els usuaris d’aquesta xarxa d’aparcaments segurs podran 
aconseguir una bicicleta per 18 quotes de 39,50 euros 
sense interessos amb una iniciativa que posa en marxa 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir de l’1 d’abril

2 d’abril: a l’escola o 
l’institut, en bici

Primavera en bici
Inauguració, diumenge

6 d’abril, a les 12 h, al recinte firal. 
Sortides, a les 11.30 des del 
recinte firal, els diumenges 

27 d’abril, 4 de maig, 11 de maig i 
18 de maig 

(en finalitzar es farà el sorteig 
d’una bicicleta)

És des de ben petits que agafem una bona part dels hàbits 
que després farem servir durant la nostra vida. Per això, la 

conscienciació sobre moure’s d’una manera més sosteni-
ble també és important desenvolupar-la a l’escola. Amb 

aquest objectiu s’ha fet una crida perquè els infants i el jo-
vent agafin la bici i la facin sevir per desplaçar-se a l’escola 

i l’institut el proper 2 d’abril. 

Fes-te una foto amb la teva bici
A més, tots els participants que ho desitgin estan convi-

dats a penjar una foto amb una seva bici als seus Face-
book i compartir-les amb el de Despí Sostenible per entre 

tots i totes mostrar en imatges aquest dia tan especial 
sobre dues rodes.
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LA CIUTAT

El 2010, l’Ajuntament va adquirir set bicicletes 
elèctriques que són utilitzades per la policia local, 
els agents cívics i el personal municipal

www.bicibox.cat • Tel. 93 480 15 59
info@bicibox.cat
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La ciutat registra a l’any 43,6 fets 
delinqüencials per cada 1.000 habitants, 
quan la mitjana de la regió metropolitana 
sud és de 60,9 i la catalana, de 76,6.

“Sant Joan Despí és una ciutat segura, amb 
l’índex de delictes molt per sota de la mitjana”

Ramon Chao, inspector en cap dels Mossos d’Esquadra

Sant Joan Despí és una ciutat segura. Ho afirma amb rotun-
ditat el màxim responsable de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra que dóna servei al municipi, Ramon Chao, 

tenint com a base les darreres dades presentades a la Junta de 
Seguretat Local, que agrupa també la Policia Local, i que es va 
reunir el passat 5 de març.

En què es basa per afirmar que vivim en una ciutat segura?
Sant Joan Despí té uns índexs de fets delinqüencials molt per 
sota de la mitjana, tant de la seva àrea de referència com de 
Catalunya. A la ciutat tenim una mitjana anual de 43,6 fets de-
linqüencials per cada 1.000 habitants mentre que  aquest índex 
és de 60,9 a la regió metropolitana sud i de 76,6 si mirem tot 
el territori català. Aixo és important sobretot tenint en compte 
que és una ciutat de l’entorn metropolità, molt ben comunicada.

Aquesta situació a què es deguda?
A la ciutat tenim una població estable i l’Ajuntament controla 
molt bé el que anomenem ‘prevenció situacional’, és a dir, tenir 
cura de l’espai públic amb carrers nets, ben il·luminats... això 
també afecta la seguretat. Aquesta situació afavoreix la preven-
ció, a banda de la feina que fem des de Mossos i Policia Local. 

Quins són els delictes més habituals?
Sant Joan Despí és una ciutat tranquil·la, no hi ha fets delictius 
importants. No té un fet delinqüencial típic, tot i que de tant en 
tant es registren puntes d’alguna tipologia de delicte, que afron-
tem amb actuacions especials. Per exemple, en detectar un petit 
repunt en delictes contra establiments, hem dut a terme una 
acció que diem de ‘tancament de la ciutat’, conjuntament amb la 
Policia Local, que ens ha portat a una disminució dels delictes. 
Ara també duem a terme una acció de vigilància a les zones 
d’aparcaments de vehicles.

Quins efectius s’hi destinen?
L’actuació dels Mossos d’Esquadra va més enllà dels 116 efec-
tius policials d’aquesta àrea policial, que destina una patrulla 

ENTREVISTA

Ramon Chao és des de fa un any i mig l’inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial 
Cornellà-Sant Joan Despí. Amb 25 anys d’experiència als Mossos d’Esquadra, ha 
passat anteriorment per l’Hospitalet i pels Serveis Centrals del cos

específica durant les 24 hores a Sant Joan Despí. A més, el 2013 
hem incrementat en un 11,3% el número d’hores de vigilància a 
la ciutat. Tot això ens ha dut a millorar els nivells de resolució en 
un 2,35%. Recordem que tots els serveis de Mossos d’Esquadra 
treballen d’alguna manera o altra per la seguretat a la ciutat.

Com es planteja la col·laboració amb la Policia Local?
La relació entre els dos cossos policials és excel·lent. Estem en 
contacte permanent tant pel que fa a gestió com d’operatius. Fem 
accions conjuntes com les patrulles mixtes als mercats, el control 
dels establiments comercials, la vigilància de zones de vehicles... 
o la prevenció especial que fem a la zona d’establiments bancaris 
els dies que els jubilats cobren la pensió.

I pel que fa a la prevenció i la col·laboració ciutadana...
És un aspecte fonamental, treballem donant consells de segure-
tat a les escoles, xerrades als casals d’avis, per la prevenció de la 
violència de gènere, etc. La percepció ciutadana ha canviat en els 
darrers temps. Ara la ciutadania cada cop és més conscient que 
ha de ser un element actiu en la seguretat.

En septiembre se iniciarán las obras de esta via, situada en el barrio de Les Planes 

La calle Àngel Guimerà será renovada
Los vecinos y vecinas opinan sobre la rehabilitación

Los vecinos y vecinas de la calle Àngel Guimerà del 
barrio de les Planes ya conocen el proyecto de refor-
ma que se realizará en su calle a partir de septiembre. 

Una de las grandes mejoras será la ampliación de las ace-
ras que pasarán del 1,40 m actuales a 2,27 lo que benefi-
ciará, sin duda, la movilidad. La intervención remodelará 
también la zona de aparcamiento que se concentrará, en 
línea, en una de las bandas de la calle (en la actualidad 
hay dos líneas es estacionamiento). La remodelación per-
mitirá regular y mejorar los cruces de esta calle con Mare 
de Déu de la Mercè y Lluís Millet que en la actualidad 

presentan un problema de aparcamiento descontrolado. 
La incorporación de bancos, arbolado y pilonas evitará 
estacionamientos irregulares sobre la acera que impiden 
la movilidad para los peatones. En total se colocarán seis 
bancos y sillas con reposabrazos, tres papeleras y árboles. 
También se renovará el alcantarillado y se soterrarán las 
líneas aéreas de suministros.
Con un presupuesto de 390.000 euros financiados por el 
Ayuntamiento, el Àrea Metropolitana y la Diputació, está 
previsto que las obras de esta calle duren alrededor de cua-
tro meses.

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan Despí aprobó con 
los votos favorables de PSC, ICV-EUiA y CiU –el PP votó en 
contra– sumarse al recurso de inconstitucionalidad que ya 
han presentado 803 ayuntamientos catalanes contra la nueva 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, que entró en vigor el 1 de enero. El recurso considera 
que la reforma impulsada por el Gobierno central no respeta 
la configuración constitucional de la autonomía local recogi-
da en los artículos 137 y 140 de la ley fundamental. Se espera 
que hasta el 31 de marzo, fecha en la que acaba el plazo para 
presentar el recurso, se sumen más municipios.

El 4 de marzo se realizó el acto de inicio de los trabajos de re-
dacción del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) en 
una sesión que contó con la participación de 200 expertos en 
movilidad. El vicepresidente de Transport i Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
señaló en su intervención que este plan, “que afecta a todos 
los aspectos de nuestra vida, ha de garantizar una movili-
dad sostenible y con una oferta variada a todas las perso-
nas”.  El objetivo es trabajar desde una visión supramunicipal 
con los 36 municipios –que ya están elaborando sus planes– 
para gestionar la movilidad de manera global y coordinada.

En el plano se pueden observar las mejoras que 
incorporará la calle una vez finalizadas las obras

El Pleno se suma al recurso de 
inconstitucionalidad de la ley local

En marcha los trabajos para crear el 
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
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Les dades de la ciutat actual serviran de base d’anàlisi i reflexió 
per tal d’assolir un gran pacte ciutadà per als propers anys

La ciutadania participarà en el 
disseny de la ciutat del futur

Definir el camí per on ha de pas-
sar el desenvolupament de Sant 
Joan Despí com a ciutat. I fer-

ho amb la participació directa de la 
ciutadania. Aquest és el repte que s’ha 
marcat l’Ajuntament de la ciutat per tal 
de dissenyar el futur del municipi amb 
l’horitzó posat en l’any 2025. Es tracta 
d’arribar a un gran pacte ciutadà on es 
defineixin els serveis que ha de prestar 
l’administració municipal en una socie-
tat que s’està transformant. Partint de la 
base de la ciutat que tenim i de l’anàlisi 
de la situació actual, s’obirà diferents es-
pais de debat i reflexió que conduirà a la 
presa de decisions  estratègiques per al 
futur de Sant Joan Despí. 

El procés, impulsat directament per 
l’alcalde, Antoni Poveda, vol fer par-
tíceps a tots els sectors de la societat 
santjoanenca, tant al ciutadà a nivell 
individual com a col·lectius específics. 

En aquests espais es parlarà de territori 
(vertebració, infraestructures, habitat-
ge, espais verds...), de l’espai urbà i de 
la ciutat sostenible (mobilitat, recicla-
tge...), de l’emprenodira i la innovació 
(formació, comerç, ocupació, activitat 
econòmica...) i de la ciutat de les per-
sones (educació, cultura, esports, salut, 
seguretat...).
El procés està previst que s’iniciï el mes 
d’abril. Un cop fet l’estudi de la realitat 
actual de la ciutat, que servirà de marc 
de referència, aquest mes s’obriran les 
diferents vies d’inscripció i participa-
ció per tal d’organitzar diferents grups 
i sessions de treball, que es perllonga-
ran fins al mes de juny. A banda, tam-
bé hi haurà una exposició informativa 
i altres canals per sumar-se a la inicia-
tiva, tant a peu de carrer (en determi-
nades activitats de forta participació 
ciutadana) com a travès de la xarxa 
(web, facebook...).
Amb tota la informació, s’elaborarà 
un document final que s’espera estigui 
enllestit el proper mes d’octubre. Al 
Butlletí del proper mes d’abril infor-
marem detalladament del procés i de 
com participar-hi.

L’Ajuntament obre a l’abril un procés participatiu per aportar idees

el territori 

l’espai urbà

la ciutat sostenible

l’empreneduria i la innovació

els serveis a les persones

El Butlletí d’abril 
informarà amb detall 
de com participar-hi

jo sJD

PARTICIPACIÓ

J
El món està canviant. Des-
prés de la feina dels darrers 
anys, amb què hem construït 
la ciutat que tenim, ara toca 
pensar com volem que 
sigui el Sant Joan Despí dels 
propers anys, la ciutat dels 
nostres fills i filles.

El futur passa per les seves 
mans, i és a les nostres 
fer-ho possible.

´
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Cooperación comercial 
para ser competitivos
18 establecimientos participan en una sesión 
abierta a la ciudadanía donde enseñarán los 
servicios que ofrecen para celebraciones

Jornada multisectorial en el hotel Novotel

Unir esfuerzos para ser más competitivos. 18 establecimientos 
comerciales organizarán el próximo 30 de marzo, de 10 a 17 
h, en el hotel Novotel de Sant Joan Despí una jornada multi-
sectorial en la que mostrarán a la ciudadanía los servicios que 
ofrecen entorno a celebraciones y acontecimientos familiares. 
Un espacio donde las personas que estén iniciando los prepara-
tivos de bodas, bautizos, aniversarios, comuniones, etc. podrán 
conocer más de la oferta de los servicios que pueden necesitar 
para un evento de este tipo en sectores como floristerías, pape-
lerías y objetos de regalo, agencias de viaje, etc. El objetivo es 
impulsar la cooperación en actividades conjuntas que tengan 
una mayor repercusión en la ciudadanía, a la vez que facilitar a 
los clientes la planificación de sus compras.

En abril, la cocina se 
traslada  a los mercados

En abril y mayo los 
mercados municipales 
nos volverán a ofrecer 
sesiones de Cuina en 
directe que nos darán 
ideas sobre nuevas re-
cetas y cómo utilizar 
diferentes enseres de 
cocina. Os avanzamos 
las actividades que se 
harán en abril en el 
Mercado de les Planes.

Mercado de 
Les Planes

29 de abril, 17.30 h, recetas 
de repostería con Kitchen 

Aid, a cargo de Galeries 
Moya

30 de abril, 11 h, elabora-
ción de recetas a cargo de 
los alumnos del programa 

Joves per l’Ocupació

Formació a mida 
per a empresaris i emprenedors

Estratègia i gestió, fiscalitat i finançament, comunicació, cooperació empresarial 
o internacionalització, eixos d’una programació pionera que busca ajudar el teixit 

empresarial a ser més competitiu i dinàmic

Apartir d’aquest mes, el teixit empresarial de Sant 
Joan Despí compta amb una nova eina per millo-
rar la seva competitivitat i cooperació. Es tracta 

d’un programa de formació que, dividit en set àrees te-
màtiques d’interès per a l’empresa, pretén posar a l’abast 
de les activitats econòmiques de la ciutat l’actualització del 
coneixement, i alhora facilitar les relacions entre empreses 
per afavorir la cooperació impulsant la capacitat de creixe-
ment de l’activitat i els municipis de l’entorn.
Un total de 16 sessions formatives que, dividides en àrees 
com l’estratègia i gestió; l’economia, fiscalitat i finança-

ment; coooperació empresarial; internacionalització; in-
novació; emprenedoria; màrqueting, comunicació i ven-
des, permetran als participants accedir o aprofundir en 
coneixement de diverses eines que els puguin ajudar a fer 
front a la complexitat d’un entorn global molt competitiu 
on cal diferenciar-se per aprofitar al màxim les oportuni-
tats de negoci.
Les persones interessades ja poden inscriure-s’hi a través 
de la pàgina web www.promodespi.cat, on trobaran també 
tota la informació de les sessions. Les sessions es faran al 
Centre d’Empreses Fontsanta.

L’Ajuntament ofereix prop d’una vintena de tallers formatius

Nou sistema informàtic per millorar la gestió de la Policia Local
L’alcalde, Antoni Poveda, i el conseller d’Interior de la Generalitat, Ramon Espa-
daler, van signar el 5 de març el conveni de cessió d’ús del programari informàtic 
de gestió i suport als processos de les policies locals, el SIPCAT, per millorar 
l’optimització dels recursos. Els objectius són donar suport a la tasca policial per 
incrementar els nivells d’operativitat i eficàcia a més d’incorporar eines d’anàlisi 
i planificació. Aquest programari permet gestionar serveis administratius com el 
registre d’entrades i la gestió de denúncies, actes d’intervenció i altres activitats 
associades a la gestió interna de la Policia Local. L’alcalde va assenyalar que aquest 
conveni millora la col·laboració dels cossos policials: “estem molt satisfets amb el 
nivell de coordinació i la bona predisposició que sempre hem trobat”. El conse-
ller va corrobar la bona evolució des de la perspectiva de seguretat que hi ha a Sant 
Joan Despí “que denota la feina coordinada que fan els cossos policials”.

L’alcalde Antoni Poveda, aompanyat del conseller 
d’Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler

Les sessions serviran per establir sinergies i desenvolupar la 
cooperació entre els diferents sectors
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Dimarts, 11 de març, 18.30 h
Cinefòrum Quédate a mi lado. Sala Camèlies del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda.

Tallers: Dones, literatura i pensament (3 i 4 de 
març, 18.30 h, Sala Camèlies) i ioga  (4, 11, 18 i 25 de 
març, 15 h, local baixos plaça de la Sardana).

Anglès pertot arreu
Noves propostes per incrementar la formació i la conversa en aquesta llengua

Xerrades, un programa d’emprenedoria adreçat a joves de l’ESO, un joc on line o  
tallers de cuina als mercats, noves accions del pla Sant Joan Despí, una ciutat 

L’impuls que l’Ajuntament vol do-
nar a l’anglès no és nou. Fa més 
de cinc anys es va iniciar el pro-

jecte Sant Joan Despí, una ciutat plu-
rilingüe, que a través d’iniciatives en-
gegades des de tots els departaments 
pretenia impulsar l’ús de l’anglès entre 
la ciutadania. En aquest temps el pro-
jecte ha crescut en participació i ac-
tivitats que han enriquit els conei-
xements de la ciutadania en aquest 
àmbit. Us avancem algunes de les 
propostes noves que es desenvolu-
paran els propers mesos.

Xerrades en anglès
En els propers mesos s’iniciarà un ci-
cle mensual de xerrades en anglès que 
neix amb la intenció de ser el marc 
ideal per practicar el listening entre les 
persones que participen en els tallers 
de la gent gran, del Banc del Temps, 
els grups de conversa, i per descomp-
tat, qualsevol ciutadà que vulgui 
escoltar una conferència en aquest 
idioma. Les temàtiques seran molt di-
verses i adaptades als diferents nivells.

Emprenedoria en anglès
A més, els departaments de Pro-
moció Econòmica i Educació estan 
treballant amb la Fundació Escola 
d’Emprenedors per posar en mar-
xa un cicle de 13 sessions adreçat 
a l’alumnat de tercer i quart de 

l’ESO dels instituts públics sobre 
l’emprenedoria però en anglès. Aquest 
programa pilot uneix dos objectius en 
què l’Ajuntament treballa de valent en 
els darrers anys: incrementar l’esperit 
emprenedor des de les aules i, a més 
a més, reforçar l’anglès com a llengua 
vehicular. La idea és posar-lo en mar-
xa el pròxim curs.
A més, però en l’àmbit estrictament 
laboral, el Departament de Promoció 

Econòmica, dins dels tallers del Club 
de Feina, també ofereix tallers on en-
senyen a preparar una entrevista en 
anglès, fet cada vegada més habitual 
en l’actual mercat laboral.

Jocs per aprendre
Adreçat als infants, i en una vessant 

més lúdica aquest mes s’ha iniciat el 
projecte Let’s Cook in English  amb la 
col·laboració dels mercats. Es tracta 
d’un taller a través del qual els in-
fants han après a comprar i a saber  
més sobre hàbits alimentaris salu-
dables i, fins i tot, com cuinar una 
recepta. Una manera d’introduir 

l’anglès a través d’iniciatives properes 
als nens i les nenes és també Despiga-
me, un joc on line que ha fet el Con-
sell dels Infants. A través de la pàgina 
www.sjdespi.net/despigame (que es-
tarà operativa aviat) els nois i les noies 
podran accedir a un joc de preguntes 
i respostes sobre la ciutat. El Despi-
game, que anirà incorporant noves 
preguntes, permetrà jugar de manera 
individual, en grup o en família.

L’Ajuntament continua 
oferint noves propostes per 
millorar el nivell d’anglès de 

la ciutadania

Joves participants en el grup de conversa en anglès 
que es fa cada dilluns al casal de joves El Bulevard

14141414
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El carnaval 
més participatiu

CARNAVAL

Despitoltes porta l’alegria a la xarxa
Dies abans de la seva arribada, en Joan Despítoltes ja 
escalfava l’ambient a la ciutat. Va convidar la gent a 
burcar-lo per diferents equipaments municipals, a fer-
se fotos i a enviar imatges i comentaris al seu perfil de 
facebook. Els participants, fins i tot, van prendre part en 
un joc consistent a segellar el carnet del rei Carnestotes 
allà on hi havia la seva imatge. El dia del judici final, va 
atorgar els premis i així, finalment, va ser indultat.

La Rua ha estat, com és costum, el plat fort del Carnaval de Sant Joan Despí, amb la particIpació activa de més 
d’una vintena de comparses, a més de molts ciutadans i ciutadanes amb ganes de divertir-se. Un any més, la rua 
va sortir, dissabte 1 de març, de la rambla Josep Maria Jujol i va acabar al parc de la Fontsanta, sempre presidida 
per en Joan Despitoltes i la seva simpàtica ajudant. Hi vam veure disfresses de tot tipus (en aquestes pàgines en 
teniu una petita mostra) però, sobretot, molta alegria i participació.

16

Benvinguda per posar-se el barret
En Joan Despitoltes va arribar amb molta energia. I van ser 
molts els nens i les nenes que, seguint la seva indicació de 
portar el cap decorat, el van rebre amb barrets ben colorits.

17
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LeS cOmPaRsEs de 2014

Cycle Chic, hippies

AMPA Espai 3, Grease

Ass. de Veïns Les Planes, llaunes Coca Cola personalitzades

AMPA Joan Perich Valls, Imperi del sol naixent

Colla de diables, educació manipulada Ass. Can Maluquer Casal Gent Gran, mosqueters del Rei

Bàsquet Club Sant Joan Despí, dominó

AMPA Pau Casals, Peter Pan i Campaneta

Dones Progressistes, nines de corda Club d’Esplai El Tricicle, tricipingu

El Castanyot, escocessos

Ateneu Instructiu, Salvador Dalí

Associació Estel, El bosc dels follets

Centre Esplai El Nus, esquimals

AMPA SANT FRANCESC D’ASSÍS, l’imperi xinès

Club d’Handbol Sant Joan Despí, troglodites

Associació Balldespí, Bollywood

De dalt a baix: nines de corda (primer premi comparsa), els mos-
queters del Rei (segon premi comparsa),  sincro-olimpíades (primer 

premi grup), muntanya russa (segon premi grup), pizzes (primer 
premi parella/trio), Port Aventura (segon premi parella/trio) i Miley 

Cyrus (primer premi individual, a la fotografia vertical). 
El segon premi  d’aquesta modalitat va quedar desert.

19

les millors disfresses
guanyadors i guanyadores del concurs de 2014
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat

20

Huerto urbano, 
en casa y ecológico

Sábado, 5 de abril: talleres para aprender a cultivar

El Ayuntamiento ofrece un curso 
gratuito para iniciarnos en el cultivo 
de un huerto en nuestros hogares y 
otro destinado a las familias

En la pasada Firadespí ya pudimos ver ejemplos de cómo tener un huerto en casa
Si en marzo el Ayuntamiento nos propuso aprender a 

hacer abono en casa, en abril la apuesta medioam-
biental será participar en un taller para hacer un 

huerto urbano ecológico también en casa, en prácticas me-
sas parecidas a las de la fotografía. Durante la mañana del 
5 de abril se harán dos talleres. Por un lado, uno que cons-
tará de una parte teórica (de 10.30 a 11.30 h en el Centro 
Cívico Antoni Gaudí) y que continuará hasta las 13 h en 
los huertos de Pont Reixat, donde se desarrollará la parte 
práctica. Para participar se requiere inscripción previa (hay 
20 plazas disponibles y es necesario  enviar un correo a me-
diambient@sjdespi.net o llamar al 93 480 60 13/16). El ta-
ller irá a cargo del formador mediambiental Joan Solé. Ade-
más, se hará otro taller destinado a familiarizar a los más 

Torreblanca i Fontsanta: 
parcs actius
Amb l’arribada de la primavera els parcs s’omplen 
d’activitats per a totes les edats. El de Torreblanca acull 
els diumenges de març una ludoteca ambiental en què, a 
més d’oferir un servei de préstec de material i jocs, han 
fet tallers puntuals. A més, el 6 d’abril es farà una gimca-
na familiar i un recorregut de descoberta. També adreça-
da al públic familiar, el parc de la Fontsanta organitza el 
29 de març un taller de caixes niu per als ocells del parc. 
Es farà d’11 a 13 hores i el punt de trobada serà al carrer 
de la Fontsanta amb Marquès de Monistrol. Cal inscrip-
ció prèvia que s’ha de fer al número de telèfon 900 00 
82 o al correu dsanchez@esplugues.cat, de l’Ajuntament 
d’Esplugues, municipi amb el qual compartim el parc. I 
si voleu saber les activitats que es fan als parcs metropo-
litans consulteu regularment el web http://www.amb.cat/
ca/web/territori/agenda.

Infants al parc de Torreblanca participant en el taller de retrats 
dels parcs que es va fer el  passat diumenge 9 de març

pequeños, junto a sus padres y madres, con el cultivo, de 10.30 a 12 h, 
también en Pont Reixat (plazas limitadas, es necesario inscripción). 
Sea por una cuestión de salud –cada vez estamos más preocupados 
por lo que comemos–, por motivos pedagógicos –los niños pueden 
ver cómo crecen las verduras o plantas en el balcón de su casa–, por 
conciencia medioambiental o simplemente como un hobby, cada vez 
es más habitual ver como más ciudadanos cultivan su propio huerto. 
Si desea ponerse manos a la obra y no sabe por dónde empezar, el 
Ayuntamiento ofrece este taller gratuito sobre las primeras nociones.
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Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.

Reflexionem amb les Utopies 
concretes per un món millor

Jornades solidàries fins al 17 d’abril

Exposicions i xerrades per desmuntar falsos rumors sobre la immigració, i el 
consum crític i responsable, temàtiques de l’edició d’aquest any

Teatre i música a l’abril: 
T de Teatre, Andrea Motis & Joan Chamorro i l’infantil Luminis

Els llibres seran els protagonistes de l’abril, però també ho serà la música i 
el teatre. La primera cita serà el dia 4 amb l’obra Dones com jo, de T de Tea-
tre (les entrades ja s’han exhaurit), que ens farà reflexionar sobre la vida de 
les dones quan arriben als 50 anys. I la música vindrà de la mà d’Andrea 
Motis, Joan Chamorro & Josep Traver Trio, l’11 d’abril, considerats la re-
velació del jazz català. I per commemorar el Dia Internacional de la Dansa 
(oficialment el 29 d’abril), el dia 27 es representarà Luminis, a càrrec de 
CIA Cridans, un espectacle de dansa dirigit als infants i les famílies.

Retorn de les entrades als monòlegs de Txabi Franquesa
Les persones que van adquirir les entrades per a l’espectacle de monòlegs 
de Txabi Franquesa, previst el 30 de març al Bulevard, i suspès per causes 
alienes a l’Ajuntament, poden demanar el retorn dels diners a la taquilla 
del Teatre Mercè Rodoreda.

Reflexionem. Les jornades Utopies 
concretes per un món millor ens 
donaran l’oportunitat de reflexio-

nar al voltant de dos temes molt presents 
en el nostre dia a dia: els falsos rumors 
sobre la immigració en temes com la 
utilització dels serveis socials, la sanitat 
o el pagament d’impostos, i el consum 
crític. Dues xerrades i dues exposicions 
que d’una manera entenedora i pedagò-
gica ens acostaran, de la mà d’experts, a 
una realitat molt propera.
La Xarxa Antirumors de Barcelona, 
creada precisament per trencar estereo-
tips al voltant de les persones immigra-
des, organitza l’exposició Blanca, Rosita, 
Barcelona que, basada en el còmic del 
reconegut il·lustrador Miguel Gallardo, 
ens ajudarà a trencar tòpics. Com també 
ho farà l’exposició Què genera el nostre 
consum? a través de la qual veurem com 
un fet tan quotidià com anar a comprar 
té implicacions en la vida de moltes 
persones arreu del món. Dues xerrades 
completen aquestes jornades solidàries.

Luis Campo Vidal i Pepa Mayo 
presenten llibres a Sant Joan Despí

En l’avantsala de la celebració de Sant Jordi, Sant Joan 
Despí acollirà la presentació de dues novel·les. D’una 
banda, Luis Campo Vidal presentarà La tablet mágica 
el dia 27 a les 19.30 h al Centre Jujol-Can Negre en un 
acte presentat pel periodista Ramon Company. D’altra 
banda, el 31 de març, a les 18 h, a la Sala Camèlies, 
l’autora local Pepa Mayo presentarà Un fantasma a 
Vil·la Floreta, un llibre de por i misteri adreçada a in-
fats de 9 a 12 anys.

10 anys dels gegants Creació i 
Jujol durant la trobada infantil

Programació 
del cicle 

Utopies 2014

Exposició Blanca, Rosita, Bar-
celona, basada en el còmic de 
l’il·lustrador Miquel Gallardo, fins al 
31 de març al vestíbul de la biblio-
teca Miquel Martí i Pol

Xerrada Saps què m´han dit? Desmuntant rumors, 25 de març, a les 19.30 h, 
Centre Cívic de les Planes, amb Lola López, directora del centre d’estudis afri-
cans i membre la Xarxa Antirumors de Barcelona, i Raquel Moreno, impulsora 
d’aquesta xarxa.

Exposició Què és un aliment de qualitat, de la Xarxa de Consum solidari, 
de l’1 al 7 d’abril, a la biblioteca Mercè Rodoreda, i del 8 al 17, al poliesportiu 
Salvador Gimeno

Xerrada Què genera el nostre consum? Consum crític, consum conscient, 9 
d’abril a la Sala Aloma del Centre Cultural Mercè Rodoreda, a càrrec d’Albert 
Sales, professor de ciències polítiques de la Unversitat Pompeu Fabra i ideari i 
dinamitzador de la campanya Roba neta de l’ONG SETEM.

La VII Trobada de Gegants i Capgrossos de les escoles i 
Esplais de Sant Joan Despí ((5 d’abril, a les 16.15 h) serà 
molt especial aquest any, ja que se celebrarà el 10è ani-
versari dels gegants Creació i Jujol, obra del mestre es-
cultor i constructor de gegants Toni Mujal, amb vestits 
dissenyats per la santjoanenca Yolanda Saura. Res millor 
que aprofitar una trobada on participaran la majoria de 
gegantons i capgrossos d’escoles, esplais i escoles bressol 
en una cercavila pels principals carrers del barri Centre.

Sant Jordi escalfa motors
Inscripcions per a la 6a edició de la Nit de Contes, Nit de Poesia

Mercè Sampietro i Eduard Iniesta presenten La petita casa de mi mateix, un homenatge 
al poeta Joan Vinyoli que va passar part de la seva infantesa a Sant Joan Despí 

Tot i que encara queda una mica per 
Sant Jordi, ja us podem avançar al-
gunes de les propostes del progra-

ma de la festa de les lletres. L’actriu Mer-
cè Sampietro i el músic Eduard Iniesta 
presentaran l’espectacle poètic La petita 
casa de mi mateix un homenatge al poe-
ta Joan Vinyoli del qual es commemora el 
centenari del seu naixement. Vinyoli, un 
dels grans poetes catalans del segle XX, 
va passar part de la seva infantesa a Sant 
Joan Despí, on va viure al carrer Francesc 
Macià. Aquest espectacle, que es farà el 24 
d’abril a la Sala Camèlies (amb places limi-
tades) del Centre Cultural Mercè Rodore-
da forma part dels actes commemoratius 
de l’Any Vinyoli. 

Nit de contes, nit de poesia
Hi ha una millor manera de passar Sant 
Jordi que llegint? Aquesta és la propos-
ta de la Nit de Contes, Nit de Poesia, Nit 
de Lectures una sessió de lectura en veu 
alta que es farà al casal de joves El Bule-

vard el 25 d’abril a les 21.30 h. Si voleu 
participar llegint cal que us escriviu a les 
biblioteques fins l’11 d’abril. Aquest any, 
les lectures proposades aniran al voltant 
de diferents efemèrides, com el cinquan-
ta aniversari del llibre Els altres catalans 
de Paco Candel; els 30 anys de la mort de 
Lola Anglada; el centenari de la mort de 

Margarite Duras o el 75è aniversari de la 
mort d’Antonio Machado. L’activitat tam-
bé comptarà amb els autors que estan par-
ticipant en el concurs de Microrelats que 
ja tenen en marxa les biblioteques Miquel 
Martí i Pol i Mercè Rodoreda i en el qual 
encara es pot participar. Això només és un 
aperitiu del que ens espera a l’abril.

Mercè Sampietro i Eduard Iniesta actuaran el 
24 d’abril a la Sala Camèlies

CULTURA

La companyia T de Teatre presentarà Dones com jo el 4 d’abril
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MúsicaEnDansa, nova proposta artística
L’Escola de Música Enric Granados i Dansadespí preparen la posada en escena, el 26 
d’abril, del projecte col·laboratiu MúsicaEnDansa SJD 2014 que fusiona les dues arts

El maridatge de la música i la dansa, al Teatre 
Mercè Rodoreda el 26 d’abril

La mirada, leif motiv de la propera 
exposició del Centre Jujol-Can Negre

Del 3 al 27 d’abril, exposició El bosc de les mirades

El col·lectiu artístic Tr3s+1n format per Francesc Lanuza, Francesc Ylla, José Mar-
tín i Rem Domingo ens proposen una reflexió sobre l’esperit de les mirades

El Delta del Llobregat, exposició a 
la biblioteca Mercè Rodoreda
L’entitat sense ànim de lucre SOS Delta porta a Sant Joan Despí, 
concretament a la biblioteca Mercè Rodoreda, una exposició 
itinerant que mostra els valors naturals del Delta del Llobregat. 
A l’exposició, que podrem veure del 7 al 30 d’abril, es fa un repàs 
històric sobre els orígens d’aquest espai natural que a causa de 
l’acció de l’home ha experimentat molts canvis en les darre-
res dècades. Més enllà dels aiguamolls, el Delta conjuga en un 
mateix espai agricultura, diversitat natural i un oci cada vegada 
més sostenible, que ha fet que de mica en mica aquest espai es 
recuperi tot i la pressió que ha patit. A l’exposició coneixerem 
més sobre les lluites que les entitats i la ciutadania van liderar als 
anys 70 i 80 per aconseguir més protecció per a aquesta zona i el 
riu Llobregat.

Guanyador de la Travessa dels Òscars. 
Per sisè any consecutiu (al 2010 va compartir 
el guardó amb un altre participant), Antoni 
Carol Mestre ha estat el guanyador de la Tra-
vessa dels Òscars que organitzen les bibliote-
ques. El premi, dues entrades al cinema i el 
CD amb la la banda sonora d’una pel·lícula. 
Carol Mestre va encertar 21 dels 24 premiats.

Premis de dansa. La coreografia Malala, de Júlia Barra i interpretada per Júlia 
Anguera, Júlia Peña, Júlia Vernet i Sara Luque (a la foto), d’Espai Físic.Escolade-
Dansa, va aconseguir la Medalla de Plata del certamen nacional de dansa DWC 
Spain que es va fer  a Sitges. El guardó els obre la porta a la final mundial que se 
celebrarà a Portugal. A més, aquesta coreografia i una altra, Una noche en Paris, 
han estat guardonades a la primera fase del concurs nacional ANAPRODE que 
els dóna la classificació per participar en la final estatal que se celebrarà a Osca.

La reciprocitat entre la música i la 
dansa és retroalimenta: la dansa 
se serveix de la música com a 

companya de viatge per mostrar emo-
cions i sentiments; i la música fa de 
fil conductor a la dansa. Era evident 
que tard o d’hora l’Escola de Música 
Enric Granados i l’entitat Dansadespí 
acabessin col·laborant en un projecte 

comú que finalment podrem veure el 
26 d’abril al Teatre Mercè Rodoreda a 
les 19 h. 
El valor afegit de l’esdeveniment és 
que el repertori musical serà interpre-
tat en directe per joves estudiants de 
música i de dansa. 
Per portar endavant aquest repte i 
afrontar una part de les despeses s’ha 

inciat una campanya de crowdfunding 
(micromecentatge) en què tothom 
pot fer aportacions econòmiques 
per ajudar a fer que el projecte vegi 
la llum. A canvi rebrà unes “recom-
penses”. Podeu saber més del projecte 
i participar-hi a través del web http://
www.verkami.com/projects/8088-
musica-endansa-sjd-2014.

Col·labora a través de la plataforma de micromecenatge www.verkami.com
Amb l’enigma que representen 

les mirades, el col·lectiu artís-
tic Tr3+1n format per Francesc 

Lanuza, Francesc Ylla, José Martín i 
Rem Domingo, ens proposa l’exposició 
El bosc de les mirades que podrem veu-
re al CentreJujol-Can Negre del 3 al 
27 d’abril. Fotografies, instal·lacions, 
pintures i escultures on el que ens 
crida l’atenció són els ulls. De fet, a la 
mostra podrem veure un gran mural 
format per 225 ulls que representen 
les diferents formes de mirar, o una 
instal·lació, El bosc de les mirades, que 
ens convida a fer un recorregut per un 
bosc màgic ple de foscor on els arbres 
són mirades. Tot i que els tres artistes 
dominen diverses tècniques, en aques-
ta exposició cadascú es “reparteix” una 
especialitat: Lanuza, les instal·lacions; 
Ylla, la pintura, i Martí la fotografia. 

L’art de la  natura. I fins al 30 de març encara 
tenim temps de veure la mostra ...naturalmente, 
natural... que Ángel Campiña exposa al Centre 
Jujol-Can Negre. L’autor transforma la pedra, 
la fusta o el vidre en escultures i instal·lacions 
que prenen una nova vida que el visitant ha 
d’imaginar-se

A dalt, una de les obres de la nova exposició de 
Can Negre,  en aquest cas de Francesc Ylla
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Dia d’Andalusia • Leslie, dels Sírex, a l’Aula Cultural de la Gent Gran • Marxa d’aturats • 
Almudena Grandes amb els clubs de lectura •Dia Internacional de les Dones

Les dones i els homes de Sant Joan Despí ha commemorat 
durant el març el Dia Internacional de les Dones amb un 

munt de propostes. A  sobre d’aquestes línies, Joana Fonollo-
sa, representant a Sant Joan Despí de l’Associació de Malalts 

d’Alzheimer del Baix Llobregat, i Maria Mollo, membre també 
d’aquesta entitat, amb les tinentes d’alcalde, Belén García i 

Elena Embuena, durant la lectura del manifest, el 8 de març, 
i a la dreta, un dels moments del sopar de dones. A l’altra 

fotografia, les mares que van participar en un partit de futbol 
organitzat per la Unió Esportiva Sant Joan Despí en benefici de 

l’associació de dones afectades de càncer de mama (DACMA). 

Les dones defensen els seus dretsGastronomia i cultura per celebrar el Dia d’Andalusia

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va compartir amb els santjoanencs i 
santjoanenques la commemoració del Dia d’Andalusia amb diferents activitats que ens 

han apropat a aquesta cultura. Si el dissabte 21 de febrer van actuar els grups i l’escola 
de ball del centre, a més de la cantant Maite Adrian (a la dreta), el diumenge van poder 
degustar més d’un cinquantena de plats i postres andalusos al Centre Cívic Les Planes.

EN IMATGES

Marxa de les persones aturades

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va rebre el 5 de març una delegació 
de representants de les persones que van organitzar la Marxa contra l’Atur i la 
Precarietat Laboral que va recórrer diferents localitats del Baix Llobregat i el Va-
llès, principalment. La marxa va fer una aturada a Sant Joan Despí –van dormir 
al poliesportiu de l’escola Roser Capdevila– abans de continuar la seva marxa 
cap al Parlament de Catalunya on l’endemà volien fer entrega del manifest que 
denuncia l’actual precarietat laboral. El grup de persones va caminar durant cinc 
dies per diverses localitats de la comarca. Aquesta marxa denuncia  la situació 
que viuen centenars de milers de catalans sense feina.

Antonio Miquel Cervero, més conegut com a 
Leslie, vocalista del grup Los Sírex, va visitar 

l’Aula Cultural de la Gent Gran el 5 de març per 
compartir una part de la història de la música 

rock dels 60 amb molts dels seus seguidors.
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L’Aula Cultural  de gent 
gran, molt rockera

Trobada amb l’escriptora l’Almudena 
Grandes al Mercè Rodoreda

Unes 400 persones del Clubs de 
Lectura de les biblioteques de 16 
municipis del Baix Llobregat van 
participar el 12 de març a la trobada 
El Club del Llibre que organitza la 
Diputació de Barcelona. L’escriptora 
Grandes va conversar amb els 
lectors i lectores de dos llibres que 
han llegit als clubs, Inés y la alegría 
i El lector de Julio Verne. Durant 
l’acte, moderat pel periodista David 
Guzmán, Grandes va parlar del 
seu darrer llibre Las tres bodas de 
Manolita que s’ha presentat recen-
tment. Hi van participar els clubs de 
lectura de Sant Joan Despí, Marto-
rell, Esplugues, Sant Boi o Cornellà, 
entre d’altres. De la ma de l’alcalde, 
l’escriptora va aprofitar també per 
recòrrer les instal·lacions del centre 
cultural Mercè Rodoreda.
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 3 al 27 d’abril
‘EL BOSC DE LES MIRADES’, 
del col·lectiu Tr3s+1n
Centre Jujol-Can Negre
mostra de pintura, fotografia i instal·lacions, 
inauguració, 3 d’abril a les 20 hores

MARç 

EXPOSICIONS

aBRIL

 11  hores
 ITINERARI MODERNISTA  
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63 o a   
 través del correu cannegre@sjdespi.net

9  dimecres

27 dijous
 19.30  hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘La   
 tablet mágica’, de Luis Campo   
 Vidal
 Centre Jujol-Can Negre

29  dissabte
 18.30  hores
 CONCERT DE PRIMAVERA 
 DE CANT CORAL 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a més de l’actuació de la Societat Coral La Flora hi  
 intervindran les corals La Unió Santcugatenca, la Coral  
 Marinada de Castelldefels i l’Escola de Música Enric  
 Granados. Preu de l’entrada: 3 

del 22 d’abril al 5 de maig
10 anys de l’escola 
bressol El Timbal
Biblioteca Miquel Martí i Pol

2  dimecres
 1 7 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 Aromateràpia    
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Joan Antón Poch, doctor en farmàcia

4  divendres
 22  hores
 T DE TEATRE: 
 ‘Dones com jo’
 Teatre Mercè Rodoreda
 Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca   
 actuen en aquesta comèdia on interpreten   
 dones en l’horitzó dels 50. Entrades exhaurides.

5  dissabte

 16.15 hores
 TROBADA GEGANTERA INFANTIL
 Plaça de l’Ermita
 després de la plantada, a les 17 hores   
  cercavila per carrers  del barri Centre. Mostra   
 de ball del grup infantil de l’Esbart    
 Dansaire (18 h) i xocolatada (18.30 h)

 10.30 hores
 TALLER: HORT URBÀ  
 CC Antoni Gaudí i horts Pont Reixat
 el taller, gratuït, es farà en dues parts: de  
 10.30 a 11.30, aspectes teòrics, i d’11.30 a 13 h,  
 pràctica als horts de Pont Reixat. De 10.30 a 12  
 h, l’activitat està oberta al públic familiar. Cal 
  inscripció al 93 480 60 13/16 i al correu 
 mediambient@sjdespi.net

 10.30 hores
 XX TEMPORADA PRIMAVERA  
 EN BICI
 Recinte firal
 sessió inaugural de la Pirmavera en bici.  
 De 10.30 a 13 h, circuit d’habilitats, a les  
 12 h, sortida i inici del recorregut per la  
 ciutat. A les 13.15 h, refrigeri per als participants

 1 7 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 ‘Com ser pares en temps 
 difícils’     
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Carme Alba, filòloga

11 divendres

 22.30  hores
 DISCO ZUMBA PARTY
 Casal de joves El Bulevard
 la millor festa per ballar i fer exercici. Entrada: 1 kg   
 d’aliments

 22  hores
 CONCERT AMB ANDREA MOTIS,   
 JOAN CHAMORRO & JOSEP TRAVER
 Teatre Mercè Rodoreda
 una de les formacions referents del jazz català contempo- 
 rani. Venda d’entrades www.teatresdespi.cat

 9.30  hores
 PASSEIG GENT GRAN   
 sortida: Creu d’en Muntaner /passeig del Canal
 

22 dimarts
 18  hores
 TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
 Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda
 personalitza el teu punt de llibre amb diferents personat- 
 ges. Edat recomanada de 4 a 8 anys. Cal inscripció prèvia.

 Durant tot el dia
 SANT JORDI: llibres i roses
 places del Mercat, de l’Ermita, Residen- 
 cial Sant Joan i Pla del Vent-Torreblanca
  

 1 7 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 Lectures de Pere Calders  
 Pati del Diamant del CC Mercè Rodoreda
 lectures en veu alta

24 dijous
 18.30  hores
 ESPECTACLE: ‘La petita casa 
 de mi mateix’ 
 Sala Camèlies de CC Mercè Rodoreda
 homenatge al poeta Joan Vinyoli amb Mercè 
 Sampietro i Eduard Iniesta

 18 hores
 TALLER ROSA DE SANT JORDI
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 edat recomanada de 4 a 12 anys. Cal inscripció   
 prèvia

darrera entrega protagonitzada per la detective 
Alexia Hurtado. El periodista Ramon Company 
presentarà l’acte.

11  hores
TALLER ARTÍSTIC PER    
A FAMÍLIES    
Centre Jujol-Can Negre
activitat relacionada amb el descobriment de la 
història i l’arquitectura modernista de Sant Joan 
Despí. Adreçat a infants de 3 a 5 anys. Cal ins-
cripció prèvia al telèfon 93 373 73 63 o al correu 
cannegre@sjdespi.net

12  hores
TEATRE INFANTIL: ‘Somnis 
de sorra’    
Teatre Mercè Rodoreda
la companyia Ytuquepintas ens ofereix aquest 
espectacle multidisciplinari que combina art, sorra 
i música. Recomanat a infants a partir de 4 anys

31 dilluns
 18 hores
 TALLER: 3D amb Blender
 Casal de joves El Bule
 el taller es farà fins al 4 d’abril. Preu: 40 euros. Cal  
 inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net

 18 hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘Un   
 fantasma a Vil·la Floreta’, de  
 Pepa Mayo
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
  l’autora local torna amb un nou llibre de misteri   
 adreçat a infants de 9 a 12 anys

1  dimarts

 18 hores
 CAMPIONAT PES 2014
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net

 21  hores
 TALLER: MINI LAYER CAKE
 Casal de joves El Bulevard
 decora amb buttercream aquest pastís. Preu: 6  
 euros. Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net

3  dijous
 1 8 hores
 DIJOUS DE CONTE EN ANGLÈS 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 es representaran les obres We’re goinn a bear  
 hunt i The very hungry caterpillar. Edat 
 recomanada a partir dels 4 anys

6  diumenge

 19.30 hores
 UTOPIES CONCRETES, cafè-  
 col·loqui:
 ‘Què genera el nostre consum?   
 Consum crític, consum conscient’
 Sala Aloma del CC Mercè Rodoreda
 amb Albert Sales, professor de ciències polítiques   
 de la Universitat Pompeu Fabra i ideador de la   
 campanya roba neta de l’ONG SETEM.

23 dimecres

 17.30  hores
 ANIMACIÓ INFANTIL: Quin sarau!  
 plaça de l’Ermita
 a càrrec de Xarop de Canya

 1 9 hores
 BALLADA DE SARDANES
 plaça de l’Ermita
 amb la cobla Vila de Caldes

 De 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG   
 Davant CC Miquel Martí i Pol
 emporta’t de record el punt de llibre guanyador 
 del concurs infantil de Sant Jordi

25 divendres
 18  hores
 LLIURAMENT DE PREMIS CON  
 CURS DE SUPERLECTURES  
 Auditori Miquel Martí i Pol
 entrega de premis i reconeixement als 
 participants  del concurs que organitzen les 
 biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè
 Rodoreda

fins al 31 de març
Blanca Rosita Barcelona
Biblioteca Miquel Martí i Pol
amb il·lustracions de Miguel Gallardo

de l’1 al 17 d’abril
Què és un aliment de 
qualitat?
Centre Cultural Mercè Rodoreda (de l’1 al 
7 d’abril) i poliesportiu Salvador Gimeno 
(del 8 al 17)
de la Xarxa de Consum Solidari

del 7 al 30 d’abril
El Delta del Llobregat
Centre Cultural Mercè Rodoreda
de l’entitat SOS Delta

 1 6 hores
 MOSTRA PUNTES DE COIXÍ 
 Plaça de l’Ermita
 

A partir de les 17.30 hores
EXPOSICIÓ GRUP D’ART 94
I CONCURS INFANTIL   
plaça de l’Ermita

 17.30  hores
 JUGUEM PER SANT JORDI
 plaça del Mercat
 amb Gargot d’escultures. Ludoteca per als més   
 menuts a càrrec del Club d’Esplai El Tricicle

 De 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG   
 Davant del CC Mercè Rodoreda
 emporta’t de record el punt de llibre guanyador   
 del concurs infantil de Sant Jordi

15 dimarts
 D’11 a 13 hores
 TALLER DE CIRC
 amb la Roda d’Espectacles
 plaça de l’Ermita
 organitzat pel Club d’Esplai El Nus

 18  hores
 RECITAL AMB EL CANTAUTOR 
 ALFREDO GONZÁLEZ
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec d’El Semillero Azul

30 diumenge
 De 10.30 a 14 hores
 LUDOTECA I TALLERS  
 Parc de Torreblanca
 taller, jocs i servei de préstec per jugar al parc

 11 hores
 DESCOBREIX EL PARC DE 
 TORREBLANCA 
 Punt de trobada: porta al costat de la  
 parada de TRAM Sant Feliu-Consell Comarcal
 gimcana familiar. Recorregut de descoberta  
 mitjançant activitats lúdiques.

8  dimarts
 1 8 hores
 DIMARTS DE CONTE: 
 ‘La bandera de Santa Eulàlia’
 Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda 
 a càrrec de Laura Borràs i David Puertas. Conte   
 cantat i il·lustrat en els fets del 1714.

 21.30  hores
 6a NIT DE CONTES, POESIA I   
 LECTURES    
 Casal de joves El Bulevard
 Si vols participar llegint, cal inscripció prèvia 
 fins l’11 d’abril a les biblioteques

 21 hores
 ESTELADA D’ESPELMES 
 Plaça de Catalunya 
 organitzada per l’Assemblea Nacional de  
 Catalunya 
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Juga Verd Play és un nou programa que Consell Esportiu 
del Baix Llobregat ha implantat en els Jocs Escolars aques-
ta temporada 2013-2014, de moment només en esports 
d’equips i en categories prebenjamí, benjamí i aleví.
El que es pretén és diferenciar-se del model federat on no-
més val el resultat del partit. L’objectiu és educar en  valors 
mitjançant  l’esport a tots els col·lectius implicats.
Amb aquest nou sistema, per guanyar el partit no només 
s’han de marcar més gols o fer més cistelles que l’equip 

contrari, els valors i el joc net també compten.
La puntuació final màxima és de deu punts que atorguen 
els diferents  agents implicats en un partit, és a dir l’àrbitre 
o dinamitzador, els tècnics o entrenadors, el públic i el tu-
tor de grada.
Tot el control de les puntuacions es fa mitjançant una apli-
cació informàtica a través dels smartphone (disponible en 
App Store i Google Play) o del PC per agilitzar al màxim 
les puntuacions. Porta el nom de BaixEsport-VerdPlay.

El nou sistema de puntuació pretén que, a 
part del resultat de un partit, es tinguin en 

compte els valors i el joc net

S’han instal·lat màquines de rem als 
poliesportius Francesc Calvet i Salvador 
Gimeno. Properament s’incorporarà també 
una  màquina de politges alta al Calvet

DESPÍ ESPORT

El control de les  puntuacions 
es realitza des de l’ordinador 
o el telèfon smartphone

Les sales de fitness 
amplien aparells

S’ha instal·lat una nova màquina a les sales de fitness dels 
poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno, concre-
tament màquines de rem que permeten realitzar un treball 
cardiovascular alhora que tonifiquen els músculs (a la fo-
tografia). Aquestes màquines amplien el ventall de possibi-
litats de realitzar exercici físic i serveixen per realitzar ac-
tivitat de cames, braços i paret abdominal, amb un treball 
articular molt complert, que suposa una important crema 

calòrica. A més, properament a la sala de fitness del polies-
portiu Francesc Calvet s’instal·larà una màquina de polit-
ges alta per tal de completar la sala. La màquina de politges 
alta treballa els principals músculs de l’esquena, així com 
altres músculs de la part superior del cos.
Amb aquestes actuacions es vol continuar en la línia de 
millora constant per tal de donar un millor servei a les per-
sones usuàries dels poliesportius. 

Juga Verd Play, un nou model de competició en els 
jocs esportius escolars del Baix Llobregat

Els infants coneixen el consistori

Visites escolars a l’Ajuntament

Fins a set grups de tercer de les escoles Sant 
Francesc d’Assís, Pau Casals i Joan Perich 
Valls de Sant Joan Despí han visitat les da-
rreres setmanes l’Ajuntament per conèixer-
ne el funcionament. Els nens i les nenes són 
rebuts per l’alcalde, Antoni Poveda, a qui 
fan moltes preguntes per saber més sobre la 
ciutat, com funciona, quins serveis té, com 
es treballa en el manteniment... Aquestes 
visites formen part del Programa de Serveis 
Educatius municipal.

Sant Francesc d’Assís

Pau Casals

Joan Perich Valls
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Arriba el zumba adreçat a la gent més jove
El curs de zumba júnior es farà els divendres a la tarda al poliesportiu Salvador Gimeno

Després de l’èxit que ha tingut la implantació del zumba 
als poliesportius i la demanda que hi ha de gent jove 
que vol iniciar-se en aquesta activitat, començarà ben 
aviat una nova activitat, el Zumba Júnior, adreçada als 
joves nascuts entre el 1999 i el 2001, ambdós inclosos. 
Aquesta activitat té format de curs i es farà un dia a la 

setmana, tots els divendres de 16.30 a 17.30 hores, al 
poliesportiu Salvador Gimeno. Les inscripcions estan 
obertes fins a completar el nombre de places ofertes. 
Es tracta d’una bona oportunitat de gaudir d’una acti-
vitat amb molt de ritme i de fer l’activitat física amb un 
somriure.

La Penya Barcelonista estrena nova 
junta caracteritzada per la 
joventut dels seus integrants

La nova junta directiva, al complet

Els socis de la Penya Barcelonista de Sant Joan Despí van ratificar 
en assemblea l´única candidatura presentada per portar les regnes 
de l’entitat. Una junta marcada per la joventut i que estarà presidida 
per Josep Maria del Castillo Portero. La resta de components de la 
directiva son José Diego Elises (vicepresident), Joan Iturat (secretari), 
Xavier Capdevila (tresorer) i els vocals Josep Maria del Castillo Díaz, 
Lluís Sanz, Josep Ruiz i el que ha estat fins ara president, Ramon Opi.

La Maratón por equipos de este año doblará la participación
Este año está siendo todo un éxito la inscripción a la Maratón por equipos organizada por el Club 
Atletisme Despí, que llega a su tercera edición. Al cierre de esta revista se sobrepasaba con creces 
el centenar de equipos inscritos -en la pasada edición fueron 63-, por lo que se prevé que el día de 
la prueba se pueda llegar al doble de equipos participantes. Desde la organización se destaca que 
es una competición en la que son pocos los equipos que buscan la victoria final y muchos los que 
buscan pasar una mañana divertida con compañeros de entreno o amigos.
El mismo día, el 30 de marzo, con salida a las 8.40 h, tendrá lugar la cursa “Els 7 km. del Riu”, cuyo 
recorrido será una vuelta al circuito de la maratón.
De 8 a 13.30 horas estará prohibido acceder a la zona del río, tanto en bicicleta como en coche. Los 
corredores y los espectadores deberán acceder a la zona andando.

L’èxit del zumba ha motivat que en breu es creï un grup jove

Actuaciones para mejorar diversas
instalaciones deportivas de la ciudad

Ya han comenzado los trabajos de mejora en las piscinas recreativas Fontsanta

E en los próximos meses se reali-
zarán una serie de actuaciones 
destinadas a mantener en buen 

estado de funcionamiento las instalacio-
nes deportivas municipales de Sant Joan 
Despí y mejorar sus prestaciones.
Las actuaciones más significativas se lle-
varon a cabo en las piscinas Fontsanta, 
en la pista Arquitecte Jujol, el campo de 
fútbol del barrio Centre y el gimnasio 
del polideportivo Francesc Calvet.
Actualmente ya se han iniciado las obras 
para sustituir todo el suelo del vaso gran-
de de las piscinas recreativas Fontsanta. 
Esta es una instalación deportiva que 
cumple 20 años de existencia. Con esta 
actuación, y las que se han realizado en 
años anteriores, se quiere mantener en 

perfecto estado un espacio lúdico y de-
portivo que tiene un gran nivel de utili-
zación durante la época estival, con más 
de 50.000 usos por temporada.
En abril se llevará a cabo una importan-
te obra para mejorar la pista Arquitecte 
Jujol. Esta instalación, que data de los 
años 80, necesita una rehabilitación to-
tal de la pista polideportiva y de la valla 
que la rodea, y que está especialmente 
utilizada para la práctica del patinaje y 
el hockey en línea. También mejorará la 
funcionalidad de los vestuarios.

Se renovará el parquet del
Francesc Calvet
Por otra parte, está previsto renovar una 
parte del parquet de la sala de fitness del 

polideportivo Francesc Calvet, concreta-
mente la zona destinada a estiramientos 
ya trabajar sin elementos, que actual-
mente necesita una rehabilitación. Esta 
renovación del parquet se llevará a cabo 
durante los días de Semana Santa.
Finalmente, cabe destacar que en el mes 
de agosto se realizará una actuación en el 
terreno de juego del campo de fútbol del 
barrio Centre para solucionar un pro-
blema que hace que el agua del campo 
no acabe desaguando bien y se forme un 
charco en una zona del campo.
Al margen de estas actuaciones, durante 
todo el año se realiza una labor conti-
nuada de mantenimiento y conservación 
de las instalaciones que facilita su plena 
funcionalidad para la práctica deportiva.

Además de las 
piscinas de verano, 

también se realizarán 
trabajos de rehabilitación 
en el campo de fútbol del 

Centre, en la pista Jujol 
y en la sala de fitness del 
polideportivo municipal 

Francesc Calvet
Actualmente se está trabajando en las piscinas 

Fontsanta de cara a la temporada veraniega
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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

TRIBUNA POLITICA

Sin duda la mejor manera de hacer po-
lítica es gobernar con las personas. Eso 
es lo que llevamos haciendo desde hace 
tiempo en Sant Joan Despí. 
Participación es que los vecinos y veci-
nas puedan decidir la remodelación de 
su calle. Participación es atender,  estu-
diar y contestar de forma directa las casi 
mil sugerencias y propuestas que llegan 
cada año al Ajuntament. Participar es 
tener un alcalde y un equipo de gobier-
no que está en la calle, atendiendo a sus 
vecinos en cada momento, hablando 
con ellos y escuchando sus necesida-
des, sus quejas y sus ideas. Participar es 
tener consejos de participación repre-
sentativos de diferentes sectores de la 
ciudad (jóvenes, mujeres, solidaridad, 
gent gran…) para trabajar juntos en 
los proyectos que hacen que Sant Joan 
Despí sea cada día una ciudad con más 
calidad de vida.
Participar es también estar abierto para 
mejorar las cosas y avanzarnos a las 
necesidades. El mundo evoluciona y, 
como consecuencia, las formas de rela-
cionarnos. Tenemos a nuestro alcance 
más herramientas que nunca para opi-
nar, influir, colaborar e implicarnos en 
la construcción y evolución de nuestra 
ciudad. 
Todo ello unido a la situación socioeco-
nómica y a que la sociedad cada día es 
más exigente, crítica y activa ante las 
situaciones que afectan a las personas, 
nos pone de manifiesto que el camino 
que emprendimos hace tiempo de cons-
truir la ciudad consensuadamente con 
sus ciudadanos es el correcto y el que 
debemos seguir.
Es la única manera de conseguir el futu-
ro al que aspiramos: trabajando juntos, 
de la mano de entidades, de comercios, 
de colectivos y de toda la ciudadanía en 
general. El futuro pasa por vuestras ma-
nos, y todos somos responsables de que 
sea el mejor de los futuros posibles.

Cada año el gobierno de Sant 
Joan Despi (PSC, ICV, CiU) nos 
vende que somos una ciudad se-
gura y tranquila. La realidad es 
otra. 
Los robos con fuerza han au-
mentado un 21,1% y los robos 
con violencia y intimidación un 
11,2%. 
Sant Joan Despí tiene una plan-
tilla de policías formada y com-
petente, el problema reside en si 
reciben las ordenes correctas de 
sus superiores o si la política en 
Seguridad Ciudadana es la ade-
cuada, desgraciadamente la res-
puesta es NO. Desde el Partido 
Popular no vamos a  tolerar que a 
diferencia del resto de la Provin-
cia de Barcelona en donde estos 
delitos disminuyen, en Sant Joan 
Despí los ciudadanos nos encon-
tramos cada día más indefensos.
Los ciudadanos deben saber que 
el PSOE de Sant Joan Despí pre-
sentó el pasado Pleno una mo-
ción a favor del    “Dret a deci-
dir”.  Desde el Partido Popular 
queremos manifestar que somos 
la única opción política que de-
fiende que nos sentimos “Cata-
lanes y Españoles” y que quere-
mos lo mejor para Catalunya. Y 
lo mejor no es quedar fuera de la 
Unión Europea, o abandonar el 
Euro, o que no se puedan pagar 
las pensiones.
Por todo ello desde el Partido Po-
pular seguimos trabajando para 
explicar la verdad, aunque sabe-
mos que no gusta a todos.  Y se-
guimos defendiendo y luchando 
por los problemas reales de los 
ciudadanos de Sant Joan Despí.

Gobernar 
con las personas

Los ciudadanos de Sant Joan Despí 
nos merecemos saber la verdad

grup municipal de CiU

DESPÍ NOTÍCIES
Resum setmanal de l’activitat cultural i social de Sant Joan Despí
s’han incorporat programes-resum d’actes de febrer i març de 2014

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Les millors imatges de la Rua de Carnaval 2014

Una efemèride com aquesta és una opor-
tunitat per aturar-se, mirar enrere i feli-
citar-nos per la feina feta, sense caure en 
la temptació de falsos triomfalismes, però 
defugint la glossa d’una derrota. Perquè 
no tot està per fer però tot és possible, i 
en aquest camí s’ha comptat amb la com-
plicitat, l’experiència i la saviesa de moltes 
dones del país.
La participació de totes i tots és un element 
fonamental per avançar en la construcció 
d’un nou contracte social, un nou marc per 
a la relació entre unes i altres que faci pos-
sible la integració del saber fer de les dones 
en tots els àmbits de la nostra societat. Es 
tracta, en definitiva, d’avançar cap a una 
societat on junts puguem gaudir de verita-
bles espais de llibertat.
Sabem que només amb la tasca i el treball 
quotidià de totes les dones, cadascuna des 
del seu espai propi, serà possible assolir el 
conjunt de transformacions culturals que 
ens han de dur a la construcció d’un país 
on la diversitat sigui indicador de riquesa.
Les dones enfrontem el futur amb il·lusió 
creativa perquè, malgrat que la conjuntura 
econòmica és complicada i ens representa 
un repte social important com a país, estem 
avesades a sostenir la vida en circumstàn-
cies adverses. I és aquesta destresa apresa 
en la gestió dels espais quotidians el que les 
dones volem incorporar a la societat. Una 
destresa menystinguda tal com evidencien 
les estadístiques: la temporalitat laboral de 
les dones, l’augment de la taxa de desocu-
pació femenina, la desigualtat salarial, la 
manca de mesures que garanteixin la con-
ciliació de la vida amb el treball remune-
rat... la llista és llarga. Però les dones sabem 
que el reconeixement social d’aquesta des-
tresa, apresa de les nostres avantpassades, 
és el llegat que avui necessitem per traçar 
les línies d’una nova societat d’homes i 
dones lliures, una societat on la violència 
masclista sigui impensable.
El potencial de les dones representa avui 
una de les majors riqueses del nostre país, 
la seva força i el seu talent són eines indis-
pensables per caminar cap a un model de 
societat més equitativa i respectuosa; les 
dones hem estat, som i serem presents en la 
construcció d’un nou horitzó de llibertats.

8 de març, Dia 
Internacional de les Dones

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

www.despi.tv els darrers vídeos incorporats a la programació

FEBRER 2014

Temperatura mitjana: 
10,7ºC
Temperatura màxima: 
20,4ºC , el dia 14
Temperatura mínima: 
2,5ºC el dia 2
 
Precipitació: 24,4 mm
7 dies amb precipitació

Deixem enrere un hivern que pot qualificar-se 
de pràcticament d’inexistent. Ja sol passar 
de tant en tant... Després d’un gener suau, el 
febrer no ho ha estat menys i també ha estat 
bastant càlid. Encara que el dia més fred va 
ser el de la Candelera, i a més a més amb un 
bon sol, això del “fred viu” que diu la dita no 
s’ha complert de cap de les maneres. Per tant, 
curiosament, els dies més freds de la tem-
porada hivernal s’hauran donat a finals de 
novembre, és a dir, encara a la tardor. 
Per altra banda, el febrer ha estat moderada-
ment sec i bastant ventós; fins a mitjans de 
mes encara estàvem immersos en la dinàmi-
ca borrascosa del mes de gener i vàrem tenir 
algunes pluges, però des d’aleshores i fins 
a l’elaboració d’aquest butlletí, entrat ja al 
març, no ha plogut gens. Ara que s’acosta la 
primavera convé que plogui. 

Estem assistint a uns moments d’atac 
al benestar comú, a la sanitat, a 
l’educació, a la protecció de la depen-
dència, als drets laborals, al sistema 
de pensions i en el que s’impulsa les 
privatitzacions dels serveis públics, 
convertint-los en negocis.   S’està agre-
dint als pilars més bàsics de la demo-
cràcia i l’ofensiva contra les dones és 
més directa amb l’avantprojecte de llei 
de l’avortament que nega a les dones 
el dret a decidir sobre el propi cos i la 
seva vida.
És per això que un cop més cal que 
la ciutadania mostri el seu posiciona-
ment davant de la dreta i els sectors 
més conservadors que ens han situat 
en un escenari polític d’agressió als 
drets de les dones i un retrocés, sense 
precedents.
Les dones  passen a ser ciutadanes de 
segona, tutelades per les institucions i 
l’administració que li prenen la capaci-
tat de decidir lliure i responsablement 
sobre la seva maternitat. Aquesta Llei 
que promou el PP i a la qual dóna su-
port la Conferencia Episcopal i els sec-
tors ultraconservadors, no respecta cap 
dels acords internacionals i provocarà 
més desigualtats entre les dones que 
puguin accedir a un avortament segur 
fora del país i aquelles que, en situació 
més vulnerable, acabin amb un avor-
tament clandestí que posarà en risc la 
seva vida. En aquest sentit l’OMS (Or-
ganització Mundial de la Salut) deixa 
claríssim que com més restrictiva és la 
Llei d’avortament, més alta és la taxa 
de tot tipus d’avortaments, especial-
ment els insegurs i clandestins.
En aquest mes de març, el Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA s’afegeix a la re-
collida de signatures que s’està duent 
a terme des de les entitats del Consell 
Municipal de les Dones com a mostra 
de rebuig. 
Pel dret de les dones: Signa!

Les dones 
decidim

grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP grup municipal del PSC




