
Per primavera
la ciutat s’omple 

d’activitat

De Sant Jordi a Sant Joan, l’agenda d’activitats és ben 
farcida de propostes esportives, culturals i d’esbarjo
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L’arribada de la primavera ve acompanyada a la ciu-
tat d’una eclosió d’activitat a l’espai urbà. Amb el bon 
temps, les propostes culturals, esportives i d’oci es fan 

més de portes enfora, tot aprofitant els nostres parcs i pla-
ces. És un goig veure com Sant Joan Despí s’omple de verd i 
de flors (un any més, de nou, la campanya Primavera en Flor 
ha repartit plantes entre la ciutadania), com les bicicletes 
es multipliquen amb les nostres tradicionals sortides de la 
Primavera en Bici i com l’agenda d’activitats del municipi, 
de Sant Jordi a Sant Joan, està ben plena de propostes per a 
tots els gustos. 

Com alcalde, és una satisfacció veure com la ciutat es mou 
i com el veïnat la fa seva. Ara que celebrem els 35 anys 
d’ajuntaments democràtics, no puc evitar fer la vista enrere 
i recordar els inicis d’aquesta etapa de gestió democràtica: 
l’any 1979 no teníem cap parc, ben poques places i un ur-
banisme molt deficient; tampoc hi havia equipaments cul-
turals, ni poliesportius, ni escoles bressol... la llista és molt 
i molt llarga. Però sobretot, en aquests anys, s’ha multipli-

cat la vida associativa 
(hem passat de 17 a 
un centenar d’entitats, 
totes molt actives).

Tot això no ha estat no-
més obra dels equips 

de govern que hi ha hagut al capdavant de l’Ajuntament. És 
fruit d’una tasca col·lectiva, de tots i totes nosaltres. Però 
aquest canvi espectacular tampoc ens ha de fer oblidar els 
reptes que ara tenim, en un món i una societat que ha can-
viat radicalment. Vivim ara immersos en una greu crisi, no 
només econòmica, sinó també política, social i de valors. 
Per això hem de treballar encara més, si cap, per donar res-
postes i per seguir construint una ciutat que garanteixi la 
integració social, els serveis a les persones i la qualitat de 
vida de tothom. I ho hem de fer, com sempre, entre tothom. 

Aquesta és la raó per la qual plantegem un procés obert de 
debat i reflexió ciutadana a través del qual puguem definir 
les línies estratègiques del Sant Joan Despí dels propers anys.

Després de 35 anys de 
democràcia municipal, 
ara s’obren nous reptes

La llegada de la primavera viene acompañada en la ciudad 
de una eclosión de actividades en el espacio urbano. Con 
el buen tiempo, las propuestas culturales, deportivas y de 

ocio se hacen más de puertas hacia afuera, aprovechando nues-
tros parques y plazas. Es un placer ver como Sant Joan Despí 
se llena de verde y de flores (un año más, de nuevo, la campa-
ña Primavera en Flor ha repartido plantas entre la ciudadanía), 
como las bicicletas se multiplican con las tradicionales salidas 
de la Primavera en Bici y como la agenda de actividades del mu-
nicipio, de San Jordi a Sant Joan , está llena de propuestas para 
todos los gustos.

Como alcalde, es una 
satisfacción ver cómo la 
ciudad se mueve y cómo 
el vecindario la hace suya. 
Ahora que celebramos los 
35 años de ayuntamientos 
democráticos, no puedo evitar echar la vista atrás y recordar los 
inicios de esta etapa de gestión democrática: en el año 1979 no 
teníamos ningún parque, pocas plazas y un urbanismo muy de-
ficiente; tampoco había equipamientos culturales, ni polideporti-
vos, ni guarderías... la lista es muy, muy larga. Pero sobre todo, en 
estos años, se ha multiplicado la vida asociativa (hemos pasado de 
17 a un centenar de entidades, todas muy activas).

Todo esto no ha sido sólo obra de los equipos de gobierno que 
ha habido al frente del Ayuntamiento. Es fruto de una tarea co-
lectiva, de todos y todas. Pero este cambio espectacular tampoco 
nos debe hacer olvidar los retos que ahora tenemos, en un mun-
do y una sociedad que ha cambiado radicalmente. Vivimos ahora 
inmersos en una grave crisis, no sólo económica, sino también 
política, social y de valores. Por eso tenemos que trabajar aún más 
si cabe para dar respuestas y para seguir construyendo una ciudad 
que garantice la integración social, los servicios a las personas y la 
calidad de vida de todos. Y lo tenemos que hacer, como siempre, 
entre todos y todas.

Esta es la razón por la cual planteamos un proceso abierto de de-
bate y reflexión ciudadana a través del cual podamos definir las 
líneas estratégicas del Sant Joan Despí de los próximos años.

Tras 35 años de 
democracia municipal, 

ahora se abren nuevos retos

Eclosió d’activitats

Antoni Poveda, alcalde
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Matrícula a les escoles bressol
A l’abril es faran les jornades de portes obertes abans de l’inici, 
del període de matriculació,  al maig,  pàgs. 14-15

Més mobilitat sostenible
Sant Joan Despí i l’Àrea Metropolitana aposten pels vehicles i 
bicicletes elèctriques per reduir la contaminació, pàg. 7

Aquesta primavera, cultura 
Sant Jordi dóna el tret de sortida a una primavera plena d’activitats 
culturals que ompliran la ciutat d’interessants propostes, pàgs. 22-24

Els poliesportius es 
modernitzen
El Salvador Gimeno estrena una imatge més 
moderna en diferents sales, pàg. 31

Sant Joan Despí, al 2025
La ciutat obre un procés participatiu obert a la ciutadania per perfilar les 
línies estratègiques de la ciutat en el futur, pàgs. 8-9
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S’han 
multiplicat les 

places i espais públics
per gaudir de la
nostra ciutat

Parcs i zones verdes, al costat de casa
Gairebé mig milió de metres quadrats de zones verdes i places

Sant Joan Despí té més de 13 metres quadrats de zona verda i places 
per habitant i prop de 10.000 arbres de 40 espècies diferents

Dotar la ciutat de zones verdes 
i espais d’esbarjo, com les pla-
ces, sempre ha estat una de 

les prioritats de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. La darrera gran amplia-
ció del parc de la Fontsanta, obert al 
públic ara fa tres anys, va tancar el 
procés de millora de les zones ver-
des de la ciutat. Una feina que va co-
mençar fa 30 anys amb la conversió 
de l’antic abocador de la  Fontsanta 
en el parc més gran dels que gestio-
na l’Àrea Metropolitana a Barcelona, 
amb 15,7 hectàrees. Aquesta recu-
peració va marcar la filosofia d’un 
model de ciutat obert, amb espais on 
la ciutadania pugui gaudir del temps 
lliure i de les moltes activitats que 
s’hi programen. 
Aquest model ha fet que Sant Joan 

Despí disposi de 424.389,57 metres 
quadrats de zones verdes i places, i 
9.650 arbres de 40 espècies diferents. 
En total, 13,09 metres quadrats de 
zones verdes i parcs per habitant.
Aquest model urbanístic reporta un 
benestar físic i emocional a la pobla-
ció, que fa de Sant Joan Despí una 
ciutat més saludable, ja que les zones 
verdes no només són maques, sinó 
que a més absorbeixen el monòxid 
de carboni provocat per la contami-
nació.
Consolidat aquest model urbanístic, 
ara una de les prioritats és donar-li 
més protagonisme amb activitats 
que van des de l’espai pedagògic de 
les vinyes del parc de la Fontsanta, a 
noves activitats com les programades 
(consulteu requadre adjunt) aquesta 

primavera al parc de la Fontsanta i al 
de Torreblanca.

PARCS PLENS D’ACTIVITAT

Durant l’abril i el maig, l’Ajuntament 
i diverses entitats ens proposen gaudir 
dels parcs amb propostes ben diverses. 

Parc de la Fontsanta: taller de plantació 
d’hortalisses i visita als horts urbans (26 d’abril) 

i una activitat artística, Dibuixa el parc (17 de 
maig), en què aprendrem a fer l’sketching o el 

que és el mateix, fer dibuix urbà al natural. 
Per participar-hi cal fer la inscripció al 

Centre Jujol-Can Negre. 
Parc de Torreblanca: sessió d’intercanvi de 

llibres (27 d’abril); taller familiar per dibuixar els 
arbres del parc, un de tai-txi (10 de maig) i un 

taller d’observació d’ocells i anellament que ens 
servirà també per comprovar l’estat de les caixes 

niu que hi ha instal·lades al parc (11 de maig).

55555

CIUTAT VERDA
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La quinta fachada, verde

Como pasa en muchas ciudades, no todas las viviendas de  Sant 
Joan Despí están preparadas para poder acoger un huerto 
o una zona verde como la que vemos en esta fotografía del 

Centre Cultural Mercè Rodoreda. A pesar de todo, el Ayuntamiento 
quiere potenciar, todavía más, las iniciativas mediambientales para 
que las viviendas sean más verdes.
Con iniciativas de siempre y nuevas, también. La Primavera en flor es 
una de les citas primaverales más populares de Sant Joan Despí. Des-
de hace 24 años, el Ayuntamiento reparte entre la ciudadanía plantas 
ornamentales y aromáticas para decorar los balcones y terrazas. Este 
año se distribuirán unas 11.500 unidades que se pueden adquirir con 
dos tiquets de compras realizadas en establecimentos de la ciudad. 
Una idea sostenible pero también de apoyo al comercio.
Y entre los ejemplos de nuevas actividades encontramos los talleres 
para ayudarnos a hacer un huerto urbano y ecológico en casa. El más 
reciente se realizó el 5 de abril y la propuesta, dirigida al público fa-
miliar y a adultos, reunió a 31 personas en los huertos de la gent gran 
de Pont Reixat. En esta ocasión, el taller daba pautas sobre como ha-
cer un huerto ecológico en casa en unas prácticas mesas de madera.

Beneficios mediambientales
Las cubiertas vegetales cumplen también criterios medioambienta-
les. Las del Centre Cultural Mercè Rodoreda minimizan la pérdida 
de energía y mejoran el aislamiento térmico y acústico; retienen la 
humedad, cosa que reduce el consumo de agua; atraen parte de las 
partículas en suspensión provocadas por la polución, y además, fo-
mentan la biodiversidad urbana.

El Ayuntamiento quiere potenciar la instalación de huertos urbanos y espacios verdes en los 
tejados que además de una función estética, también ayudan a disminuir la contaminación

A Sant Joan Despí s’adquiriran noves bicicletes i un vehicle elèctric 
per a l’ús municipal, i al carrer Jacint Verdaguer s’instal·larà un punt de recàrrega 

ràpida, dins el pla de mobilitat sostenible que impulsa l’Àrea Metropolitana

Plaça
de l’Estatut

de 16.30 a 19.30 hores

Dijous

24
d’abril

La ciutat més verda
amb un comerç

més viu

Plaça Antonio
Machado

d’11 a 19.30 hores

Dijous

24
d’abril

Divendres

25
d’abril

Mercat
del Centre

d’11 a 19.30 hores

Dijous

24
d’abril

Divendres

25
d’abril

Plaça de Maria
Aurèlia Capmany

de 16.30 a 19.30 hores

Dijous

24
d’abril

Una ciutat verda és una ciutat saludable, alegre i bonica. 
Per això, en arribar la primavera, des de ja fa molts anys 
Sant Joan Despí convida a omplir de flors i plantes les 
nostres terrasses, jardins i terrats. Amb la col.laboració del 
nostre teixit comercial, aquest 2014 tornem a omplir de 
natura casa nostra.

Una ciudad verde es una ciudad saludable, alegre y bonita. 
Por eso, al llegar la primavera, desde hace ya muchos años 
Sant Joan Despí invita a llenar de flores y plantas nuestras 
terrazas, jardines y azoteas. Con la colaboración de nuestro 
tejido comercial, este 2014 volvemos a llenar de naturaleza 
nuestra casa.

Porta aquest val amb 2 tiquets

de compra feta en establiments

de Sant Joan Despí i

recull la teva planta

Trae este vale con 2 tíquets de

compra realizada en estableci-

mientos de Sant Joan Despí y

recoge tu planta

Arriba, participantes de uno 
de los talleres para aprender 
a hacer  un huerto ecológico 

en casa. A la derecha, imagen 
promocional de la campaña 

‘Primavera en flor’ que este 
año se realizará los días 24 y 

25 de abril

L’Àrea Metropolitana de Barcelona destinarà una parti-
da de 1,2 milions d’euros a potenciar una mobilitat més 
sostenible als municipis metropolitans. Promocionar 

l’ús del vehicle elèctric i de la bicicleta en els desplaçaments 
urbans, millorar l’adaptació de les vies urbanes i els sistemes 
d’informació són els objectius del Programa de mobilitat sos-
tenible que ha presentat el vicepresident de Transport i Mo-
bilitat de l’AMB i alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda.

El Pla a Sant Joan Despí: aposta pel vehicle elèctric
Un dels objectius del pla és augmentar la presència de la bi-
cicleta en la mobilitat dels municipis metropolitans per sobre 
de l’1%. La bici, com a sistema de transport sostenible, aporta 
la possibilitat de realitzar desplaçaments de fins a 5 km sense 
emetre gasos contaminats, sense fer soroll, amb una ocupació 
reduïda de l’espai públic, amb un cost molt baix i amb efectes 
positius per a la salut. 
En aquest sentit, i tenint en compte criteris de població (per a 
ciutats de 30.000 a 50.000 habitants es poden demanar fins a 
quatre bicicletes, com seria el cas de Sant Joan Despí), l’Àrea 
Metropolitana subvenciona l’adquisició de bicicletes per a tre-
balladors municipals que les podran utilitzar durant un temps 
determinat amb la idea que rotin entre el personal. Dins les 
millores relacionades amb els vehicles a pedals, també es po-
drà demanar la redacció de projectes de carrils bici que afavo-
reixin la connexió interurbana o la millora de la senyalització.
Una altra estratègia per avançar cap a un model de mobilitat 
sostenible i, més concretament, per reduir el problema de les 
emissions dels motors de combustió, és la introducció del ve-
hicle elèctric. Gràcies a aquest pla, l’Ajuntament adquirirà un 
vehicle elèctric que es destinarà a la flota municipal. Malgrat 
que la tecnologia del vehicle elèctric ja és al mercat, la falta de 

Impuls a 
la bicicleta 

i el cotxe 
elèctric

punts de recàrrega públics dificulta que els ciutadans es deci-
deixin a l’hora de provar-la. És per això que el programa con-
templa la instal·lació de 10 punts de recàrrega ràpida a l’àrea 
metropolitana. 
A Sant Joan Despí s’ubicarà un al carrer Jacint Verdaguer, al 
costat de la parada de taxis, i d’infraestructures com la B-23, 
l’Hospital de Sant Joan Despí o TV3, a més d’altres municipis 
com Esplugues o Sant Just Desvern. Aquest punt, el manteni-
ment del qual s’encarregarà l’Àrea Metropolitana, permet la re-
càrrega completa entre 15 i 30 minuts. 
Per últim, i dins de l’àmbit del transport públic, es millorarà 
l’accessibilitat d’algunes parades de bus.
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Las cubiertas del Centre Cultural Mercè Rodoreda 
no sólo son bonitas, sinó que además tienen una 
función que sigue criterios de sostenibilidad

Des de l’àmbit municipal, cada cop es promouen 
els desplaçaments per la ciutat fent servir, per 
exemple, bicicletes elèctriques com la que utilitza 
aquest agent cívic 

L’alcalde i vicepresident del Transport i la Mobilitat, 
Antoni Poveda, durant la presentació de les mesures per avançar 
en la reducció d’emissions contaminants

Una bici elèctrica per 39,50 euros al mes 
Recordeu que Bicibox facilita als usuaris la compra d’una 

bicicleta elèctrica per 39,50 en 18 mensualitats sense 
interessos. Més informació en www.bicibox.cat  o al telèfon 

93 480 15 59

CIUTAT VERDA
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El món està canviant.
Després 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.

Entra a www.sjdespi.cat
i sigues part activa
del futur.

PARTICIPACIo

L’Ajuntament obre un procés participatiu 
ciutadà per definir el futur de la ciutat

L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí ha obert un procés de debat i 
diàleg 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 societat que s’està transformant. 
Partint de la base de la ciutat que tenim 
i de l’anàlisi de la situació actual, s’obren 
diferents espais de debat i reflexió que 
han de donar forma a línies d’actuació 
estratègiques per al futur de Sant Joan 
Despí. 

Sessions de debat 
i aportacions ciutadanes
El procés, impulsat directament per 
l’alcalde, Antoni Poveda, vol fer par-
tícips a tots els sectors de la societat 
santjoanenca, tant al ciutadà a escala 
individual com a col·lectius específics 
(des del món econòmic al treballadors 
municipals). Per a això, s’han organit-
zats diferents sessions de debat oberts 
a la participació de la ciutadania on es 

parlarà del territori, l’espai urbà i la ciu-
tat sostenible (vertebració, infraestruc-
tures, habitatge, espais verds, mobilitat, 
reciclatge...); de l’emprenedoria i la in-
novació (formació, comerç, ocupació, 
activitat econòmica...), i de la ciutat de 
les persones (educació, cultura, esports, 
salut, seguretat...). A banda, també hi 
haurà jornades de debat al carrer i s’han 
obert diferents canals de participació a 
Internet: pàgina web, facebook i correu 
electrònic. També es pot visitar una ex-
posició informativa, itinerant per dife-
rents equipaments municipals, i que ara 
està instal·lada al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda.

Jornada inaugural
El procés va començar oficialment di-
lluns 7 d’abril amb una jornada on, a 
més de detallar el funcionament del pro-
cés, també es va parlar de l’evolució de-
mogràfica de la ciutat –a càrrec d’Isabel 
Pujadas, catedràtica de la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona– i del futur de les ciutats, 

marcat per les noves tecnologies i la sos-
tenibilitat, amb la participació de Frede-
ric Ximeno, biòleg i màster professional 
d’Estudis Territorials i Urbanístics. Du-
rant la seva intervenció, l’alcalde, Anto-
ni Poveda, va manifestar que “tot i que 
estem en una situació de crisi, no hem 
de predre de vista el futur, i per això 
obrim aquest procés participatiu, per-
què hem de treballar plegats per posar 
les bases del que serà Sant Joan Despí 
el 2025”.

Seguiment al web
Des de la pàgina web SJD2025 (a la qual 
s’accedeix des del web municipal sjdes-
pi.cat) es pot seguir l’evolució del procés 
i consultar informació complementària, 
com ara el document de diagnosi ini-
cial, les imatges de l’exposició o els do-
cuments relatius a les ponències de la 
sessió inaugural. Amb la informació que 
es generi, s’elaborarà un document final 
que s’espera estigui enllestit a l’octubre  i 
que inclourà les propostes de futur per a 
la millora de Sant Joan Despí. 

Amb sessions de debat i aportacions d’idees ‘on line’

L’Ajuntament vol comptar amb l’opinió de la ciutadania a l’hora de definir els eixos 
del desenvolupament de Sant Joan Despí per als propers anys

A la imatge de l’esquerra: d’esquerra a dreta, Isabel Pujadas (cate-
dràtica d’història i geografia), Antoni Poveda (alcalde) i Frederic Xi-
meno (expert urbanista), durant la sessió inaugural. A dalt, primeres 
inscripcions a les jornades de debat ciutadà
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DEBATS OBERTS
cal inscripció prèvia: 
participa2025@sjdespi.net / www.sjdespi.cat

 • dissabte 26 d’abril, 
al Centre Cívic Torreblanca (9.30-13.30 h)
 • dijous 8 de maig, 
a l’Àrea de Serveis a la Persona (18-21 h)
 
DEBATS AL CARRER
 • divendres, 6 de juny,
17-19 h a la plaça de l’Ermita
 • dissabte, 7 de juny, 11-13 h
a la plaça d’Antonio Machado
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Entre les millores més notables, l’ampliació de 
les voreres i la reorganització de l’aparcament

La nova cara del carrer 
de Frederic Casas

El Síndic de Greuges, a Sant Joan Despí
L’equip del Síndic de Greuges, el defensor del poble català, 
va orientar i assessorar vuit persones durant la seva visita 
a Sant Joan Despí, el 10 d’abril. Per acostar aquest servei 
a la ciutadania, el Síndic es desplaça fins a les ciutats i 
pobles de Catalunya per atendre les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes sobre l’actuació de les 
administracions públiques o d’empreses que presten serveis 
d’interès general, principalment subministraments. En to-
tal es van fer cinc consultes i tres queixes  relacionades amb 
problemàtiques relacionades amb el consum (electricitat i 
telefonia), sanitat, tributari, l’administració, etc.

A final de març van finalitzar les obres de reurbanització del carrer 
de Frederic Casas –entre Major i Catalunya– després de quatre mesos 
d’obres. La via estrena una nova cara que, d’entrada, ha deixat unes vo-
reres més amples i unificades, ja que fins ara eren irregulars depenent 
del tram. Les voreres han passat dels 1,30 metres als 2,36 d’amplada. 
Una altra de les millores més visibles és la concentració de la zona 
d’estacionament en una sola banda del carrer, a més de l’eliminació de 
barreres arquitectòniques i la plantació de quinze tarongers que han 
canviat radicalment l’aspecte del Frederic Casas. També s’ha substituït 
la xarxa de clavegueram i l’enllumenat públic,  i s’eliminaran els cables 
aeris que encara hi havia al carrer.

Amb l’opinió dels veïns i veïnes. El projecte de remodelació del 
carrer va ser presentat al veïnat, que va optar per la opció que al 
final s’ha executat: voreres més amples, nous fanals i arbres. A les 
fotografies, en el sentit de les agulles del rellotge: panoràmica del 
carrer tot just arranjat; els nous fanals i els arbres, fins ara inexis-
tents en aquest cèntric carrer del barri Centre, ubicat al costat de 
l’Ajuntament

LA CIUTAT

Una jornada multisectorial per promoure serveis, sessions de cuina en directe i activitats 
infantils en anglès,  iniciatives que ha fet el comerç per acostar-se a la ciutadania

La cooperació, clau per ser més forts i competitius

Cooperar, dinamitzar, innovar... són 
només algunes de les premisses per 
les quals està apostant el teixit co-

mercial de la ciutat per ser més competitius. 
En les últimes setmanes, les propostes han 
estat variades. 

Jornada multisectorial al Novotel
Gairebé una vintena d’establiments van 
participar en una jornada multisectorial a 
l’hotel Novotel per ensenyar, en un mateix 
espai, tot allò relacionat amb la preparació 
d’un esdeveniment o celebració com casa-
ments, comunions, etc. Aquestes trobades 
afavoreixen l’intercanvi d’experiències i una 
xarxa de cooperació entre els participants, 
com assenyala Daniel del Hoyo, de Digital 
Store, una de les botigues participants “és 
una iniciativa molt positiva, t’ajuda a sor-
tir del teu entorn i compartir. M’agradaria 
molt que es tornés a fer”. En la mateixa lí-
nia s’expressa Gemma Castell, de Sheridan 
Travel, que fins i tot apunta que gràcies a 
la trobada li han sorgit noves iniciatives de 
negoci: “hem d’aprofitar aquest espai per 
cooperar més i compartir projectes”. 

Mercats actius
Els mercats municipals també s’han obert 
a noves propostes per acostar la ciutada-
nia més enllà de les compres diàries. Una 
d’aquestes iniciatives van ser les sessions 
–en tots dos mercats– de l’activitat infan-
til Let’s cook in english. Els 23 infants van 
participar en un taller de cuina saludable 
en anglès, però abans van anar a les para-
des per comprar els ingredients que neces-
sitaven. Una manera divertida i educativa 
d’aprendre més sobre l’alimentació. Els 
mercats encara tindran més propostes, com 
sis sessions de cuina en directe que ens do-
naran moltes idees per preparar els àpats.

CUINA EN DIRECTE
ALS MERCATS MUNICIPALS
DE SANT JOAN DESPÍ

Mercat del barri
de les Planes

29 abril a les 17.30 hores
Demostració a càrrec de Galeries Moya

de rebosteria amb KitchenAid.

30 abril a les 11 hores
Demostració d’elaboració de diferents

receptes a càrrec dels alumnes
del Programa Joves per l’Ocupació.

27 maig a les 17.30 hores
Demostració de cuina amb Thermomix

a càrrec de Maribel Aranda.

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
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Mercat del barri
Centre

6 maig a les 17.30 hores
Demostració a càrrec de Galeries Moya

de rebosteria amb KitchenAid.

7 maig a les 11 hores
Demostració d’elaboració de diferents

receptes a càrrec dels alumnes
del Programa Joves per l’Ocupació.

21 maig a les 17.30 hores
Demostració de cuina amb Thermomix

a càrrec de Maribel Aranda.
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El comerç local suma esforços per 
donar-se a conèixer i atreure clientela

L’objectiu de la jornada multisectorial de comerç celebrada al Novotel va ser fomentar la cooperació 
entre els comerciants de la ciutat. A sobre d’aquestes línies, l’activitat Let’s cook in english
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Preinscripció per als ensenyaments 
postobligatoris

L’institut Francesc Ferrer i Guàrdia consolida la formació dual en el cicle de comerç 
internacional en un projecte que els permetrà fer pràctiques a Nestlé

Si al març es va iniciar el període de 
matriculació per als ensenyaments 
obligatoris (infantil, primària i 

ESO), a partir del maig els estudiants que 
vulguin continuar formant-se podran 
matricular-se en batxillerat, i cicles for-
matius de grau mitjà i superior. A Sant 
Joan Despí l’oferta és força àmplia.
Els instituts Jaume Salvador i Pedrol 
i Francesc Ferrer i Guàrdia, a més de 
l’Ateneu, ofereixen l’opció d’estudiar ba-
txillerat; i a més, el Ferrer i Guàrdia dis-
posa de cicles formatius de grau mitjà i 
superior. 
Precisament, aquest centre, consolida 
aquest any un cicle formatiu de grau su-
perior de comerç internacional inclòs 
en la formació dual. Això suposarà que 
l’alumnat realitzarà part de les pràctiques 
en una empresa. El centre ha arribat a un 
acord amb la multinacional Nestlé, dins 
del projecte Nestlé needs YOUth, que per-

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Batxillerat
Preinscripció: del 13 al 23 de maig

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: 
batxillerats de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials 

Institut Jaume Salvador i Pedrol: 
batxillerats de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials 

Ateneu Instructiu: 
batxillerat de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials

Cicles formatius de grau mitjà
Preinscripció: del 13 al 23 de maig

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: comerç, cures 
auxiliars d’infermeria i emergències sanitàries

Cicles formatius de grau superior
Preinscripció: del 27 de maig al 6 de juny

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: 
comerç internacional i projectes d’edificació

Jornades de portes obertes: Francesc Ferrer i Guàrdia (6 de maig, 18 h); Jaume Salvador i Pedrol (7 de maig, 
18.30 h) i Ateneu Instructiu (22 d’abril, cal trucar abans al telèfon 93 373 17716 / 93 373 24 94). La Institució Cultural  d’Arts 
i Humanitats (ICARTH) farà portes obertes el 25 d’abril (10.30 a 13 h). ICARTH ofereix un cicle formatiu mitjà de tècnic en 
arts plàstiques i disseny en decoració, i un de tècnic en arts plàstiques i disseny en l’assistència al producte gràfic interactiu.

Gràcies a la formació dual, una part de l’alumnat pot ser contractat per l’empresa on fa les pràctiques
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Apuesta por un comercio de proximidad
Un estudio señala que el 84,4% de los 
locales comerciales están ocupados, un 
porcentaje superior a la media del área 
metropolitana, alrededor del 70%

En Sant Joan Despí se contabilizan 981 establecimientos

Nous tallers al 
Club de Feina
Recerca de feina per Internet (juny, 9 hores)
Iniciació a la informàtica (juny, 9 hores)
Monogràfic: competències necessàries 
per treballar en el sector alimentari, manipulació 
d’aliments, ( maig, 9 hores)
Prepara’t la teva presentació a l’empresa: 
elevator pitch. (maig, 3 hores)
Destaca a través del CV. S’adapta el teu CV 
a l’ocupació que estàs buscant? (maig, 2 hores)

Els tallers es faran de 9.30 a 13.30 h. Més informació i ins-
cripcions: Departament de Promoció Econòmica (c. de John F. 

Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50, 
www.promodespi.net)

El comercio local goza de buena salud. Según un estudio 
del observatorio económico Eixos.cat realizado a partir 
de un trabajo de campo sobre el empleo comercial, Sant 

Joan Despí tiene un modelo coherente con la localización del 
municipio dentro del área metropolitana, con un elevado peso 
del comercio cotidiano y una política urbanística que modera la 
dotación de uso comercial en las plantas bajas.
Este modelo lo hace fuerte para hacer frente al difícil contexto 
metropolitano donde Barcelona y los numerosos centros comer-
ciales dificultan la consolidación de ejes comerciales potentes en 
los núcleos urbanos. Según este censo (el trabajo de campo se 
realizó en la segunda mitad de 2013) de los 981 locales en planta 
baja que hay en la ciudad, 828 están abiertos, o sea, un 84,4% 
de los locales que admiten uso comercial tienen actividad. Este 
porcentaje está muy por encima de la media de ocupación me-
tropolitana, que es de alrededor del 70%.
El estudio concluye que la clave de la evolución comercial con-
sistiría en apostar por un comercio de proximidad adaptado a la 
realidad de cada uno de los cuatro barrios y consolidar algunos 
ejes con un comercio más especializado.

El estudio diferencia ocho grandes sectores, entre los que desta-
ca por encima de los demás los que se dedican al comercio coti-
diano (comestibles, carnicerías, panaderías, etc.). A nivel terri-
torial Les Planes i el Centre concentran el 75% de los comercios.

Dinamización comercial
El Ayuntamiento colabora y potencia diferentes iniciativas que 
ayudan a la dinamización del pequeño comercio con la organi-
zación de actividades como Firadespí, Fira Tapa o la Ruta de la 
Tapa de la Fiesta Mayor.

La asociación de comerciantes 
Activa Despí renueva 
su junta directiva
Activa Despí realizó el pasado 6 de marzo 
las elecciones para escoger a su nueva junta 
directiva. Yolanda Díaz es la nueva presiden-
ta de la entidad comercial; Rupert Moya, el 
vicepresidente y Paqui López, la secretaría. 
La junta se completa con seis vocales: Chan-
tal De Pouplana, Antonio Mena, Hugo Roca, 
Amador Pérez, Juan Sánchez y Gemma 
Duran.
La nueva junta de la asociación de comercio 
tiene por delante nuevos retos para dinami-
zar y promocionar el comercio local, próxi-
mo y de calidad.

metrà fer 100 hores de pràctica a final 
d’aquest curs, i al setembre, fer les 600 
restants de manera remunerada. Aques-
ta formació dual, molt incipient enca-
ra, vol augmentar la col·laboració entre 
els centres de formació professional i 
les empreses. Gràcies a aquest projecte, 
l’empresa es compromet a contractar una 

part de l’alumnat. L’objectiu del centre 
és incorporar altres cicles a la formació 
dual per facilitar l’accés al mercat laboral. 
D’altra banda, ICARTH també ofereix 
estudis artístics i d’humanitats a partir 
del curs vinent.
Podeu consultar tota l’oferta i les dates de 
matriculació al quadre adjunt.
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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).

A l’abril es faran les jornades de portes obertes a les escoles bressol, pas previ al 
període de preinscripció que començarà el pròxim mes de maig

Escoles bressol: espais educatius per als infants de 0 a 3 anys

La primera etapa educativa

Anunci Escoles Bressol 04-2014.pdf   1   07/04/14   07:56

Les escoles bressol públiques ja ho 
tenen tot a punt per rebre a les 
famílies en les jornades de por-

tes obertes que s’organitzen abans que 
s’iniciï el període d’inscripció. Durant 
aquestes visites (consulteu el calen-
dari de portes obertes a l’anunci de la 
pàgina anterior), els pares i les ma-
res poden conèixer de primera mà les 
instal·lacions i, el que és més important, 
les propostes educatives de les quatre 
escoles bressol públiques de Sant Joan 
Despí: El Timbal, El Gegant del Pi, Sol 
Solet (aquests tres són municipals) i la 
llar d’infants la Pomera (gestionada per 
la Generalitat).

Els serveis de les escoles bressol
Les tres escoles bressol municipals 
obren de setembre a juliol, de 9 a 12 
i de 15 a 17 hores, i inclouen servei 
d’acollida de 7.30 a 9 i de 17 a 18 h.  En 
el cas de La Pomera, l’horari d’acollida 

és de 8 a 9 h.  A més, les quatre disposen 
de cuina pròpia, i en el cas de les tres 
municipals, existeix un servei psicope-
dagògic amb una psicòloga municipal 
que intervé, amb la resta d’educadores, 
per l’idoni desenvolupament dels in-
fants, i que també està a disposició de 
les famílies que vulguin consultar as-
pectes relacionats amb l’evolució dels 
infants.

El benestar dels infants
Comparteixen la mateixa filosofia edu-
cativa: l’objectiu principal és el benestar 
de l’infant, i per això l’educador o educa-
dora observa i proposa en cada moment 
els materials i els espais més adients 
adaptats a les necessitats de cada etapa 
educativa. Partint d’aquesta premissa, 
les escoles bressol utilitzen el joc lliure 
per ajudar a desenvolupar les necessi-
tats bàsiques de manipulació, observa-
ció, descoberta, creativitat i relació; el 

joc psicomotriu per expressar-se amb 
el cos; el llenguatge verbal i musical 
perquè comencin a gaudir de les narra-
cions i es familiaritzin amb la música; 
el treball amb conceptes matemàtics a 
través del joc amb peces de construcció, 
blocs, etc., i l’experimentació plàstica i 
visual amb materials mal·leables que 
donin a l’infant la possibilitat de mani-
festar-se  de forma creativa.

El dia a dia, l’aprenentatge
Amb els infants de 0 a 3 anys és molt 
important la tranquil·litat i seguretat 
que proporcionen la mirada afectuosa  
i atenta. Les rutines que repeteixen dia 
a dia són activitats que es cuiden com 
a part essencial de l’escola, com ara els 
moments d’higiene personal, alimen-
tació, descans, etc., ajudant l’infant a 
prendre consciència d’ell mateix a partir 
d’una relació de respecte, complicitat i 
confiança en les seves capacitats.

Presentació de sol·licituds: del 5 al 16 de maig 
(on line a través de www.sjdespi.cat, o presen-
cial a l’Àrea de Serveis a la Persona, de dilluns 
a divendres de 10 a 14 hores)

Publicació de llistes baremades: 26 de maig

Termini de reclamacions: 27, 28 i 29 de maig

Publicació de llistes amb número assignat 
pel sorteig: 2 de juny

Sorteig per determinar l’ordenació de 
sol·licituds: 5 de juny

Publicació definitiva d’alumnes admesos 
amb dia i hora de matriculació: 11 de juny

Matrícula (Àrea de Serveis a la Persona): del 
13 al 18 de juny de 9 a 14.30 hores

Més informació: Departament d’Educació de 
l’Ajuntament, 93 477 00 51

CALENDARI DE MATRICULACIÓ 

14



16 1716 17

Premis a la recerca
15 treballs participen en la novena edició dels 
Premis dels Treballs de Recerca de batxillerat 

Reconeixement a l’esforç dels estudiants

Busca el tresor del Consell dels Infants
Els nois i les noies del Consell dels Infants ens proposen un divertit joc 
que, a través de les noves tecnologies, ens ha de permetre trobar un ‘tre-
sor’ que han amagat al parc de la Fontsanta. A través de l’aplicatiu geo-
caching.com (en què participen milions de persones arreu del món) si 
introduïm la frase El tresor de la Fontsanta ens donarà les coordenades 
GPS per poder localitzar aquest tresor. Un cop heu descobert el tresor 
heu de fer-vos una foto amb ell i, sense desvetllar l’amagatall, retornar-
lo al seu lloc i enviar-la al correu sjdconsellinfants@gmail.com. També 
podeu participar en la proposta que us fa el Consell dels Infants per 
donar idees en el procés participatiu Sant Joan Despí 2025 en què els 
nois i nois del Consell també han aportat la seva opinió.

El 2 d’abril, es van lliurar els guardons de la 9a edició dels Premis 
dels Treballs de Recerca que l’Ajuntament atorga a l’alumnat de se-
gon de batxillerat. Aquests estudiants han de presentar un exhaus-
tiu treball per poder superar els estudis de batxillerat. Aquest cer-
tamen va néixer amb l’objectiu de fer un reconeixement públic a 
la tasca que realitza aquest alumnat, una feina que, paral·lelament 
als seus estudis, han de fer durant el curs. En total han participat 
15 treballs dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i 
Guàrdia i l’Ateneu Instructiu. Els primers premiats de cada àmbit 
reben una dotació econòmica de 400 euros, els segons 200, i l’únic 
accèssit que s’ha concedit aquest any, 150 euros.

Els premiats i les premiades

Àmbit CIUTAT
1r premi, Andrea Rodríguez Calderón, amb L’evolució urbanísti-
ca de Sant Joan Despí: dels inicis als ajuntaments democràtics. El 

barri de les Planes (IES Jaume Salvador i Pedrol) • 2n premi, Laia 
Raventós Llopart, amb Influència de les tecnologies sobre els estudis 
de nens de 6è de primària a Sant Joan Despí (IES Francesc Ferrer i 

Guàrdia)

Àmbit CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
1r premi, Sergi Sánchez Deutsch, amb La força dels pedals. Electri-
citat a partir d’una bicicleta (Ateneu Instructiu) • 2n premi, Álvaro 

González Gudiño, amb L’ordre dins del caos (Ateneu Instructiu)

Àmbit CIÈNCIES SOCIALS, ARTS I HUMANITATS
1r premi, Júlia Vernet Gaudes, Cos i ment, 360º (Jaume Salvador i 
Pedrol) • 2 n premi  Natàlia Ceballos Muñoz, amb Les dones: nines 

de la publicitat. La imatge de la dona a la publicitat (Ateneu Ins-
tructiu) • Accèssit, Marta Carbonero Moreno, amb Los monólogos 
son cosa de ell@s: Análisis lingüístico del discurso de las monologuis-

tas (Jaume Salvador i Pedrol)

Visites escolars a l’Ajuntament

Roser Capdevila

Centre Obert, un curs ple de reptes
Una trentena de nois i noies participen en els projectes Avança i Temps Lliure • 
Reconeixement a la feina dels participants en el projecte (Re) Imagina’t: Fem un 

espot no sexista de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

Ateneu Instructiu

Molta feina. El Centre Obert ha viscut un intens primer semes-
tre de curs. D’una banda, i gràcies a una major flexibilitat en 
els dies d’assistència, la participació en el projecte Temps Lliure 
ha estat més alta (al Centre també es desenvolupa el projecte 
Avança). En total, una trentena de joves han participat en els 
dos projectes.

Espots no sexistes, entre els millors de Catalunya
A més de les tasques habituals enguany han tornat a participar 
en el projecte (Re) Imagina’t: Fem un esport no sexista que pro-
mou l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunica-
ció. L’Observatori ha convocat un concurs per a la realització 
d’un espot al qual s’han presentat 160 treballs d’arreu de Cata-
lunya, el segon millor va ser un dels elaborats al Centre Obert. El Centre Obert va fer una jornada de portes obertes el 27 de març

Un servei de suport per als estudiants i joves de Sant Joan Despí

El tresor està amagat al parc de la Fontsanta
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Despíjove: el jovent pren la paraula
Nou Pla Jove 2014-2017, dissenyat amb la participació de 300 joves

Impulsarà 70 accions en set eixos temàtics amb prioritat per a l’ocupació i els recursos educatius 

El Ple municipal de març ha apro-
vat per unanimitat el nou Pla 
Jove, el Despijove, que marca les 

estratègies que en polítiques de joven-
tut realitzarà l’Ajuntament amb la gent 
jove fins al pròxim 2017. En la seva ela-
boració hi han participat activament al 
voltant de 300 joves. 
El document recull 70 accions divi-
des en set eixos principals: educació, 
treball, habitatge, salut, participació 
i cohesió social, cultura, oci i lleure, i 
mobilitat internacional. Els eixos estra-
tègics, però, seran sobretot la millora de 
l’ocupabilitat; oferir el màxim d’eines i 
recursos en l’àmbit educatiu i forma-
tiu; apropar els recursos per facilitar els 

aprenentatges en l’àmbit internacional, 
i garantir l’accés a l’oci i la cultura de 
qualitat.

Marcant prioritats
Amb un horitzó de tres anys, el pla 
és una ambiciosa proposta en el marc 
d’un context de complexitat degut a la 
crisi. Per això, una de les prioritats serà 
l’ocupació. En aquest àmbit es planteja 
reforçar la col·laboració entre els ins-
tituts i les empreses; donar suport als 
perfils emprenedors; augmentar els 
tallers adreçats als joves dins del Club 
de Feina, etc. I si l’ocupabilitat és clau, 
també ho són les accions i les eines vin-
culades a la formació, l’assessorament 

i l’acompanyament. Una bona part 
d’aquests objectius es potenciaran a 
través del Jovespí i de programes més 
concrets, com els PQPI; tallers de sensi-
bilització als instituts; tallers d’educació 
emocional o creant una xarxa de treball 
de la comunitat educativa. 
Entre la resta de propostes destaquen 
els programes específics destinats a 
millorar la salut dels joves a través de 
l’esport, o la prevenció en el consum de 
substàncies tòxiques; la recuperació de 
l’espai fluvial; la potenciació dels pro-
grames de voluntariat i moltes més ac-
cions que podeu consultar a través del 
web www.despijove.cat, on es recullen 
totes les propostes.

“Compromís de continuar treballant 
plegats, per damunt d’ideologies, 
amb l’objectiu d’apropar la política 
local a les persones, atenent a les ne-
cessitats dels nostres veïns i veïnes 
però també treballant amb ells per-
què només junts podrem aconseguir 
el que volem, seguir treballant per 
construir la ciutat que volem, el Sant 
Joan Despí que volem”. Aquest és un 
fragment de la declaració que van apro-
var els quatre grups polítics municipals 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí el 4 
d’abril en el decurs de l’acte commemo-
ratiu convocat a la ciutat amb motiu del 
35è aniversari de les primeres eleccions 

municipals democràtiques, l’any 1979. 
L’acte va aplegar una nodrida represen-
tació de regidors i regidores que, durant 
aquests anys, han format part del con-
sistori santjoanenc, tant amb respon-
sabilitat de govern com a membres de 
l’oposició.
Un total de 92 persones, veïns i veïnes 
de la ciutat, han estat els i les represen-
tants de la ciutadania a l’Ajuntament de 
la ciutat des de les primeres eleccions 
municipals, celebrades el 3 d’abril de 
1979 i que van fer de Carles Riba el pri-
mer alcalde democràtic del municipi 
(1979-1983), al qual van seguir Eduard 
Alonso (1983-2006) i Antoni Poveda 

(actual alcalde). 
La gran transformació de la ciutat, amb 
la creació d’equipaments, serveis i zo-
nes verdes; l’ordenament urbanístic del 
municipi  i l’evolució del seu teixit social 
van ser punts destacats en totes les in-
tervencions dels portaveus dels partits 
polítics amb representació municipal. 
L’alcalde, Antoni Poveda, per la seva 
banda,  va agrair la feina i la dedicació 
dels regidors i les regidores d’aquesta 
etapa, tot proposant prendre un acord 
conjunt per “continuar treballar junts 
per Sant Joan Despí” i, cada cinc anys, 
convocar aquesta assemblea d’electes 
per mantenir viu aquest compromís. 

Treballant per la democràcia

35 anys d’Ajuntaments democràtics

Els regidors i les regidores aproven un compromís per seguir treballant per la ciutat

El pròxim 17 de maig (de 10.30 a 13 h, a la Sala Camèlies del Centre 
Cultural Mercè Rodoreda), el Departament de Medi Ambient ens pro-
posa aprendre a  fer compostatge de jardí, una excel·lent manera de fer 
a casa el nostre propi adob. Els participants rebran un compostador es-

pecialment dissenyat per a jardins (està en contacte directe amb el terra, 
ja que per sota està foradat). Així que si voleu aprofitar una bona part de 
les restes que avui dipositeu al contenidor de l’orgànica, i a sobre dispo-
sar d’un bon adob natural, no dubteu a participar. Cal inscripció prèvia 

al correu mediambient@sjdespi.net o als telèfons 93 480 60  13/16).

Al maig,  nou taller de compostatge en jardí

Imatge del manual per aprendre a fer compostatge de jardí

El procés d’elaboració del Despijove ha comptat amb la participació directa dels joves

Nous tallers d’El Bulevard
El Casal de Joves comença a partir del 23 d’abril un nou 
trimestre d’activitats ben farcit de propostes. A banda 
del tallers puntuals, d’una o dues sessions com a màxim, 
l’oferta de tallers trimestrals és la següent: burlesque, 
alemany bàsic, zumba, classes individuals de bateria, gui-
tarra i baix, bollywood, iniciació a la guitarra i llenguatge 
de signes. A més, us recomanem consultar diàriament 
l’agenda on line del Bule (www.despijove.cat) i seguir el 
facebook, perquè fins al juliol hi ha un munt de propostes.

Una nodrida representació dels regidors i les regidores que van participar en l’acte 
commemoratiu dels 35 anys d’Ajuntaments democràtics
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat
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Compromís i suport al teixit as-
sociatiu. L’alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, va sig-

nar el passat 17 de març els convenis 
de col·laboració amb 71 entitats de 
Sant Joan Despí, a les que es destina 
un import global de 625.000 euros, 
uns 12.000 euros més que el 2013. 
Malgrat les dificultats actuals, 
l’Ajuntament continua apostant per 
donar suport al ric teixit associatiu 
de Sant Joan Despí tot reafirmant que 
“sense vosaltres, les entitats, la ciu-
tat no seria la mateixa. Afavoriu la 
cohesió social i formeu part de tots 
els projectes de ciutat amb les vos-
tres iniciatives. Sou una peça clau 
en el desenvolupament d’aquesta 
ciutat”, va assenyalar l’alcalde, Antoni 
Poveda. 
Poveda va fer un repàs del canvi 
experimentat per Sant Joan Des-
pí en els darrers anys, tot recordant 
que enguany se celebren els 35 anys 
d’ajuntaments democràtics: “també 
és mèrit de tots vosaltres, de la gent 

de les entitats. Estem en un moment 
en què les administracions locals es-
tan més properes que mai a la ciuta-
dania, tot i les dificultats i complexi-
tats de l’actual context”.
Així doncs, enguany han signat con-
veni un total de 71 entitats de tots els 
àmbits: gent gran (3); acció social i 
polítiques d’igualtat (10); participació 
ciutadana i cultura (27); esports (25); 
sanitat (2); solidaritat (1); joventut (1) 
i medi ambient (2). 

L’acte també va servir per recordar els 
aniversaris més significatius que ce-
lebraran algunes entitats com el 30è 
aniversari de la Colla de Geganters; el 
30è de la Colla de Diables o el 20è del 
Grup d’Art 94, del Centre Excursio-

nista Sant Joan Despí o de la delega-
ció a Sant Joan Despí de l’Associació 
de Familiars de Malats d’Alzheimer.

Participació associativa
L’alcalde va aprofitar el marc de l’acte 
per explicar als assistents el procés 
participatiu que s’ha iniciat aquest 
mes d’abril per construir la ciutat del 
futur, amb l’horitzó posat en l’any 
2025. Segons va afirmar l’alcalde “tot 
i la situació en què ens trobem, hem 
de mirar al futur i plantejar-nos 
quin seran els nostres principals 
reptes. Per això, us animo a partici-
par en aquest procés de debat en el 
qual volem escoltar les vostres apor-
tacions, les vostres idees i fer un tre-
ball col·lectiu de futur”. 
Durant els propers mesos, entitats i 
ciutadania podran participar a través 
de diferents canals (presencials, on 
line, al carrer, etc.) sobre com volen 
que sigui la ciutat en un futur. Més 
informació a les pàgines 8 i 9 d’aquest 
Butlletí.

Compromís amb les entitats

Signatura de convenis amb 71 associacions

L’Ajuntament incrementa la col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat i 
signa convenis amb 71 entitats amb un pressupost de 625.000 euros

Con mucha actividad. Así empezará la Setmana de la 
Gent Gran, que del 6 al 16 de mayo, llenará la ciu-
dad de interesantes propuestas para los mayores. Una 

masterclass con diferentes actividades deportivas adaptadas 
a la gent gran dará inicio a la Setmana (6 de mayo). El 7 de 
mayo la actividad se reserva a la cultura con una visita al 
Centre Cultural El Born, en Barcelona (inscripciones, 30 de 
abril, a las 17 h, Àrea de Serveis a la Persona), mientras que 
el día 8 (Centre Cívico Les Planes), la música será la prota-
gonista, con un baile organizado por la Associació de Gent 
Gran ADEGGPI.

Maratón de talleres
Será, sin duda, una de las jornadas más intensas. El 9 de 
mayo, en el Centre Cívic de Les Planes, se organiza la ac-
tividad Aprèn a fer coses útils i diferents. Marató de Tallers. 
Durante la mañana se harán talleres de transfer y pintura rá-
pida, y bisutería, y por la tarde, de reciclaje de camisetas, de 
bisutería Mijuki, de redes sociales y sobre como utilizar un 
smartphone. Toda una maratón de actividades que requieren 
inscripción en el Área de Serveis a la Persona.

Teatro, charlas, muestra de repostería...
Después de esta sesión maratoniana, el programa de activi-
dades continuará con una tarde de teatro (11 de mayo) con 
la obra Quintet d’amors, que la companyia de teatro amateur 
Temps d’Actuar estrena en la ciudad (el estreno estaba pre-
visto para el 22 de marzo). Este grupo surgió de las inquie-
tudes interpretativas de un grupo de voluntarios del Banc 
del Temps.
Es otra de las actividades clásicas de la Setmana de la Gent 
Gran, la Muestra de Repostería (13 de mayo) que además, 
incluye el clásico rom cremat y una actuación con el grupo 
de habaneras Els Pirates.

Mª Victoria Molins, autora del 
libro que inspiró la película Camino
Y el protagonista de la conferencia del 14 de mayo será el 
Cuarto mundo. Los grandes olvidados de la nuestra sociedad, 
a cargo de la hermana Mª Victoria Molins, autora del libro 
Alexia, experiencia de amor y dolor vivida por una adolescen-
te, que inspiró la película Camino, de Javier Fresser, ganado-
ra de seis Goyas en la edició de 2008.

Mayo, el mes de la gent gran
Recogida de tiquets,  a partir del 22 de abril

Del 6 al 16, actividades culturales, sociales, deportivas... para celebrar la Setmana 
de la Gent Gran, punto de encuentro de los mayores de la ciudad

La Setmana de la Gran propone todo tipo de 
actividades, vinculadas a la actividad física, a la 
cultura y a generar espacios de relación social

La programación 
completa, en la 
agenda, páginas 28, 29 
y 30. Los tiquets para 
las actividades que así 
lo requieran, disponi-
bles a partir del 22 de 
abril en el Àrea y los 
centros cívicos

Esforç municipal per 
mantenir el nivell d’activitat 
que desenvolupen a la ciutat
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La primavera omple de
cultura Sant Joan Despí

Després de Sant Jordi es multipliquen les propostes culturals a la ciutat

A banda de les actuacions previstes a la temporada de teatre i espectacles, entitats i 
equipaments preparen un bon grapat d’activitats per a tots els gustos

Cita amb els llibres: 
amb l’escriptora Bel Olid i el santjoanenc Alfonso Acero

Tenim dues propostes literàries ben diferents a la biblioteca Mer-
cè Rodoreda per als pròxims dies. D’una banda la mataronina 
Bel Olid –traductora, professora, bloguera, assagista, novel·lista 
i contista– presentarà La mala reputació, el seu primer llibre de 
contes, guanyador del premi Roc Boronat d’enguany. És un recull 
de tretze contes breus, però molt incisius i intensos, cada un dels 
quals és com un cop de puny que deixa el lector mig atordit. La 
cita és dilluns, 28 d’abril, a les 18 hores. D’altra banda, l’obra del 
santjoanenc Alfonso Acero i Mª Ángeles Royo, El secreto para 
estar bien (que es presenta dimarts 13 de maig, a les 19 hores), té 
com a objectiu incidir en el benestar a través de la relaxació, la 
motivació i la meditació. 

La celebració de la diada de Sant 
Jordi és un punt d’inflexió en 
l’activitat cultural de Sant Joan Des-

pí. L’arribada de la primavera intensifica 
el nombre de propostes culturals que se 
celebren a la ciutat, provinents tant des 
de l’àmbit municipal com des del teixit 
associatiu, que omple d’activitat places i 
equipaments.
El programa d’activitats de primavera 
presenta tradició, festa i propostes cul-
turals per a tothom.

Correfoc de primavera
Els carrers i places del barri Centre viuran, dissabte 26 d’abril, una gran 
explosió de llum i foc amb el tradicional correfoc de primavera de la 
Colla de Diables de Sant Joan Despí. A banda d’en Braulio, el drac de la 
colla local, s’han convocat altres bèsties com ara la Mula de Sant Feliu, 
en Llumento de Perafolt, en Mussolet de Gavà, el Pollo del Prat i la Car-
pafera de Martorell. Vindran també diables de Santa Coloma de Gra-
menet i dels barris barcelonins de Sant Andreu i la Verneda. La plaça de 
l’Església, a les 21 hores, serà el punt d’inici d’un recorregut que finalit-
zarà a la plaça de Catalunya.

LA CULTURA

    

Caramelles

De nou, la plaça del Mercat de les Planes acull la Fiesta de la 
Cruz de Mayo que organitza el Centro Cultural Andaluz Vi-
cente Aleixandre i que és una de les activitats més participatives 
d’aquest barri. Un espectacle per a la nit de dissabte 10 de maig 
(a partir de les 21 h), amb Rocío Guerra i Manuel Orta com a 
artistes convidats, i l’actuació del grupo rociero Guadaljarafe al 
matí de diumenge dia 11 (12 h i les actuacions del grup i l’escola 
de ball de l’entitat, destaquen en aquesta proposta que és més que 
una activitat cultural, ja que, amb els anys, ha esdevingut un punt 
de trobada i de relació social per als veïns i veïnes.

Cruz de Mayo a les Planes

Dia dels museus, a Can Negre

Les veus dels cantaires de caramelles tornaran també a la ciutat de la mà 
del Cor la Flora. Dissabte 26 d’abril (de 17 a 20.30 h) i diumenge 27 al 
matí (de 10 a 14 h) se’ls podrà veure –i escoltar– per diferents punts del 
barri Centre.

La casa-museu del Centre Jujol-Can Negre se suma al Dia dels Museus 
amb l’organització d’un taller artístic per a famílies destinat a conèixer 
una mica més la història de Sant Joan Despí. Serà diumenge, 18 de maig, 
d’11 a 12 hores.

El cap de setmana del 26 i 27 d’abril, 
l’Eixample del barri Centre celebra la seva festa 
de primavera. De nou, la plaça del Sol Solet 
serà l’epicentre de les activitats on dissabte hi 
haurà un concert jove (20 a 24 h) i diumen-
ge (d’11 a 14 h), la novena edició del mercat 
d’intercanvi de segona mà, intercanvi de lli-
bres, tallers infantils, inflables, taules de futbol 
de botons, el segon mercat de menuts... i cap al 
migdia,   exhibició de balls a càrrec del Centro 
Cultural Andaluz Vicente Aleixandre.

Primavera a l’Eixample

Caminada cultural pel riu
El riu té molt per descobrir, també com a 
element cultural. per descobrir-ho s’ha or-
ganitzat una nova caminada per diumen-
ge, 11 de maig. El punt de trobada serà el 
Centre Jujol-Can Negre, on també s’han 
de formalitzar les inscripcions.

Parlant amb Els Amics de les Arts 
El grup Els Amics de les Arts ha tret un nou disc, No-
més d’entrar hi ha sempre el dinosaure. Un dels membres 
d’aquesta formació catalana d’èxit i veí de Sant Joan Despí, 
Eduard Costa, participarà en una xerrada prevista per al 
dimecres, 21 de maig, a la Sala Camèlies (19 hores) del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda.

Festes als barris:

Festival de l’Esbart Dansaire
L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí torna a proposar 
una nit de dansa al teatre Mercè Rodoreda per celebrar 
l’arribada de la primavera. Coreografies que combinen 
tradició i novetat, a càrrec de les diferents seccions 
d’aquesta entitat nascuda el 1943 i que resta oberta a la 
participació de nous membres.

Contes i poesia
Temps de contes, cançons i de poesia.
Divendres, 25 d’abril, hi haurà un epíleg 
de la celebració de Sant Jordi amb la 
sisena edició de la Nit de Contes i Poesia, 
on es trobaran voluntaris i voluntàries 
per compartir en veu alta relats, contes i 
poesies amb el fil comú de les efemèrides 
viscudes en aquest any 2014. Una sessió 
en la qual també es farà lectura del text 
sorgit del concurs de microrelats encade-
nats.
La programació de contes de les bibliote-
ques també planteja interessants propos-
tes per a aquestes dates, ara que els dies 
són més llargs i fa més bona temperatura: 
hi ha previst un conte en anglès al pati 
del Diamant del Centre Mercè Rodoreda 
per a dissabte 26 d’abril (12 h). Des de la 
biblioteca Miquel Martí i Pol se’ns pospo-
sa, per dijous 8 de maig (18 h), la sessió 
El col·leccionista de contes, mentre que el 
Círculo Artístico y Literario Semillero 
Azul proposa un Recital de Poemas y 
cantares en Primavera al Centre Cívic les 
Planes el proper dissabte, 10 de maig.



24 25

Recta final de la temporada d’espectacles
El mag Antonio Díaz, que ara triomfa al programa El mago Pop, la dansa de Cia. 
Cridans, el tribut a El último de la fila i l’Òpera Jove de Catalunya, tanquen una 
de les edicions de més d’èxit de la programació de teatre i música

A l’esquerra, el mag Antonio Díaz, el ‘mago 
pop’, durant una de les seves actuacions. 
A sobre d’aquestes línies, una escena de 
Bambi, una vida al bosc

Trimatge, 10 anys de disseny social
Del 29 d’abril al 8 de maig, exposició al Centre Jujol-Can Negre

L’associació presenta al centre un recull dels projectes socials i els relacionats 
amb l’entorn digital en què ha treballat aquesta primera dècada de vida

és una associació dedicada 

a la formació d’entitats en l’entorn digital, el 

disseny amb consciència social i el 

desenvolupament de projectes propis.

Enguany celebrem el nostre desè aniversari 

treballant al costat de les entitats, les 

administracions i les empreses d’economia social 

de Sant Joan Despí i el seu entorn.

En aquesta exposició mostrarem més de 100 

projectes realitzats al llarg d’aquests deu anys. 

Projectes en valors al camp de l’educació, el 

medi ambient, la solidaritat o la cultura, on es 

donen la mà el disseny i les causes socials.
 

Trimatge
10 anys 
de 

Del 29 d’abril al 
8 de maig de 2014

Exposició

fotogràfica del 17

al 31 de desembre

de 2011

És un fet establert de forma evident 

que un lector es distraurà amb el 

contingut llegible d'una pàgina quan 

miri a la seva composició. El fet de fer 

servir Lorem Ipsum és perquè conté 

una distribució més o menys norma

l de lletres, de forma oposada a quan es 

fa servir "Contingut aquí, contingut 

aquí", aconseguint així que sembli catal

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut llegible d'una 

pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem Ipsum és perquè conté una 

distribució més o menys norma

Inauguració dimarts 
29 d’abril a les 20 h
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La dansa tornarà als escenaris del Teatre Mercè Rodoreda els 
dies 10 i 11 de maig amb la 5a edició del Premi Jujol de Dan-

sa Jove, un aparador  dels joves talents de les escoles d’arreu 
de Catalunya. Les disciplines que opten a concurs són les de 
clàssic, contemporani i hip-hop. Aquest certamen va néixer 

amb l’objectiu de fomentar la dansa a través dels i les joves que 
s’estan formant a les escoles catalanes. A la darrera edició van 

participar 250 ballarins i ballarines. Més informació al web 
www.pjujoldansajove.com.

El teatre Mercè Rodoreda 
abaixarà el teló de la tempora-
da d’espectacles el pròxim 25 de 

maig amb un clàssic de la literatura 
infantil, Bambi, a càrrec de Replà Pro-
duccions. Es clourà d’aquesta manera 
una de les temporades que més espec-
tadors ha tingut en els darrers anys. 
Abans, però, fem un ràpid repàs de 
les propostes culturals que encara po-
drem veure al teatre. La companyia 
de dansa Cridans oferirà (27 d’abril) 

al públic infantil l’obra Luminis, una 
proposta on els jocs de balls, les om-
bres i el muntatge audiovisual seduirà 
als més petits. La màgia d’Antonio 
Díaz i La gran il·lusió aixecarà el teló 
al maig, el dia 9. Díaz, que ara triomfa 
al Discovery Max amb el programa El 
Mago Pop, tornarà a deixar-nos boca-
badats. 
L’òpera també tindrà un espai amb un 
clàssic de Puccini, Tosca que inter-
preta l’Òpera Jove de Catalunya amb 

el suport d’Amics de l’Òpera de Sant 
Feliu (18 de maig).

Un tribut musical a El último 
de la fila al Bulevard
A El Bulevard també s’abaixarà el teló 
amb El último tributo, un homenatge 
a un dels referents del pop espanyol, 
El último de la fila (16 de maig). 
Més informació i venda d’entrades 
a través de www.teatresdespi.cat i al 
Centre Cultural Mercè Rodoreda.

Compra d’entrades a través de www.teatresdespi.cat

L’associació Trimatge arriba en-
guany als 10 anys. Després d’una 
dècada dedicada a la formació 

d’entitats en l’entorn digital, el disseny 
amb consciència social i el desenvo-
lupament de projectes propis, aques-
ta entitat sense ànim de lucre vol con-
tinuar apostant per la filosofia que ha 
portat aquests anys: el treball al cos-
tat de les entitats, les administracions 
i les empreses d’economia social de 
Sant Joan Despí, tal com expliquen. 
I per commemorar la primera dèca-
da l’entitat ha preparat una exposició 
que podrem veure al Centre Jujol-
Can Negre del 29 d’abril al 8 de maig. 
Segons explica una de les responsa-
bles de Trimatge, Mati Balsera, “a 
l’exposició mostrarem més de 100 
projectes que hem realitzat al llarg 
d’aquests anys. Projectes en va-
lors al camp de l’educació, el medi 

Alguns del centenar de dissenys que podrem veure al Centre Jujol-Can Negre

Al maig, 5a edició del Premi 
Jujol de Dansa Jove

EL REPLÀ PRODUCCIONS S.L.
Apartat de Correus 113
08160 Montmeló (BARCELONA)
Yolanda Nieto Álvarez
iolanda@elrepla.com
www.elrepla.com
93 572 20 36 / 689 409 905

Dades de la companyia

Autor

Félix Salten
(1868-1945) Félix Salten, el  seu veritable nom  és Sigmund Salzmann, 
neix a Budapest el 6 de setembre de 1868. Després de realitzar els estu-
dis a Viena, comença molt jove la seva carrera literària. Salten viu princi-
palment del seu treball com crític teatral en la Wiener Allegemeine Zitung 
i després en la Neuen Frein Presse . En 1938 emigra a Estats Units per a 
instal·lar-se després a Suïssa fixant la seva residència en *Zurich. Salten 
escriu nombroses peces teatrals i un gran nombre de novel·les, però el 
renom arribat l’hi deu a les seves històries d’animals i especialment a la 
de “Bambi o una vida en el bosque” publicat en 1928. Mor a *Zurich el 8 
d’octubre de 1945

Bambi

El bosc de les 
mirades. Fins 
al 27 d’abril, el 
Centre Jujol-Can 
Negre va acollir 
la mostra El bosc 
de les mirades, del 
col·lectiu Tr3s+1n, 
format pels artistes 
Francesc Lanu-
za, Francesc Ylla, 
José Martín i Rem 
Domingo. Els ulls 
i les mirades són 
els protagonistes 
d’aquesta exposició 
com podem ob-
servar en les dues 
fotografies.

ambient, la solidaritat o la cultura, 
on es donen la mà del disseny i les 
causes socials, els motors que ens 
mouen”. 
TRIMATGE, que forma part de la 
Xarxa d’Educació en Comunicació, 
espai que aglutina un seguit de per-
sones i col·lectius que treballen o que 
estan interessades en l’Educació en 

Comunicació, és la responsable de 
dissenys molt arrelats a programes 
com la campanya dels Drets dels In-
fants, que l’Ajuntament realitza junta-
ment amb les escoles i els esplais, o les 
jornades solidàries Utopies concretes 
per un món millor. També són molt 
notables i destacats els seus treballs en 
l’àmbit del medi ambient.
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jornades solidàries • trobada de corals • festa de primavera • presentació de llibres • a l’escola, en bici • 
visita a Creu Roja Barcelona • Trobada de gegantons • intercanvi amb alumnes francesos

Els infants van respondre a la 
crida i el 2 d’abril van agafar 
les seves bicicletes i els seus 
patins per anar a l’escola. 
Una manera de mostrar la 
seva aposta per la sosteni-
bilitat i per la utilització de 
mitjans no contaminants. En 
total, es van sumar 237 in-
fants de totes les escoles amb 
una destacada participació 
de l’escoles Joan Perich Valls 
i Sant Francesc d’Assís, on 67 
i 60 nens i nenes respectiva-
ment, van utilitzar aquest 
mitjà per desplaçar-se.a l’escola, en bici

jornades solidàries

EN IMATGES

trobada de corals
La Coral La Flora, la Coral Escola de música Enric Granados, la 
Coral Marinada de Castelldefels i la Coral La Unió Santcugaten-
ca van participar el 29 de març en un concert conjunt al Teatre 
Mercè Rodoreda per donar la benvinguda a la primavera.

Luis Campo Vidal, a la foto amb l’alcalde, Antoni Poveda, va 
presentar a Can Negre el seu darrer llibre, La tablet mágica, una 
nova entrega d’intriga amb l’exinspectora Aleixa Hurtado com a 
protagonista.

27272626

Campo Vidal presenta llibre

Trencar tòpics respecte a a la immigració, i ser més crítcis i responsa-
bles amb el nostre consum, van ser els eixos temàtics de les xerrades 
i exposicions que s’han organitzat durant les jornades Utopies 
concretes per un món millor. A l’esquerra, exposició Blanca Rosita 
Barcelona, i a dalt, xerrada de la Xarxa Antirumors de Barcelona, i 
Albert Sales, professor de ciències polítiques de la UPF.

L’autora local Pepa Mayo té nou llibre. Mayo va presentar al 
públic santjoanenc un Fantasma a Vil·la floreta, una aventura 
misteriosa adreçada a infants de 9 a 12 anys.

nou conte de Pepa Mayo

festa de primavera al Centre
visita a la Creu Roja

L’alcalde, Antoni Poveda, i Àlex Rastrojo, president de 
l’Assemblea Local Creu Roja Sant Joan Despí, entre d’altres 
representants municipals i de la institució, van fer, el 31 de març, 
una visita a l’Oficina Provincial de Creu Roja a Barcelona, on 
van parlar, entre d’altres qüestions, sobre les accions i projectes 
envers la pobresa que realitza Creu Roja a Sant Joan Despí.

trobada de gegantons i capgrossos

intercanvi amb alumnes francesos

La VII Trobada de Gegants, Gegantons i Capgrossos de les 
escoles i esplais de Sant Joan Despí va envair els carrers del 
barri Centre, el 5 d’abril, en una activitat que any rere any 
aplega més participants.

El barri Centre va organitzar el 6 d’abril la seva Festa de Pri-
mavera amb la participació de diverses entitats que van oferir 
tota mena d’activitats: ballada de sardanes, de sevillanes, de 
country, exposició de pintors, escacs, tallers, etc.

Els instituts Jaume Salvador i 
Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia 
han acollit durant una setmana  

25 alumnes d’un institut  de la 
població bretona de Rheu, amb 

qui fan un intercanvi cultural 
i lingüístic. Durant aquests 

dies, els nois i noies han tingut 
l’oportunitat de practicar el 

francès amb els alumnes san-
tjoanencs i aprendre més sobre 

la nostra cultura. A la imatge, els 
joves durant la visita a Can Negre. 
L’alumnat santjoanenc farà la se-
gona part de l’intercanvi al maig.
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aBril

eXPOSiCiOnS

 1 9 hores
 MÚSiCa en danSa   
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle que uneix música en directe i dansa a  
 càrrec de l’Escola de Música Enric Granados i   
 Dansa Despí

26 dissabte

 De 17 a 20.30  hores
 CanTada de CaraMelleS
 Carrers del barri Centre
 organitzat per la Societat Cor La Flora

fins al 5 de maig
10 anys de l’escola 
bressol El Timbal
Biblioteca Miquel Martí i Pol

 22  hores
 MÀGIA: ‘La gran il·lusió’,   
 amb Antonio Díaz   
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades a www.teatresdespi.cat i al CC  
 Mercè Rodoreda

 22.30  hores
 CONCERT DE RAP amb Sentido   
 Común, i Sacrificio y Pasta
 Casal de joves El Bulevard
 entrada gratuïta. Majors de 16 anys

 12 hores
 diSSaBTe de COnTe en anglÈS:  
 ‘Farmyard’
 Pati del Diamant CC Mercè Rodoreda
 recomanada per a infants d’1 a 12 anys

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

 21 hores
 CORREFOC DE PRIMAVERA  
 Barri Centre
 la colla de Diables de Sant Joan Despí, la Colla   
 Vella Diables de Santa Coloma de Gramenet,   
 Diables de Sant Andreu Palomar i SucspirDiables  
 de la Verneda participen en aquest correfoc   
 que sortirà des de la plaça de l’Ermita i seguirà pels  
 carrers Bon Viatge, Jacint Verdaguer, Rius i Taulet,  
 Montjuïc, Bon Viatge, Torrent d’en Negre i plaça de  
 Catalunya

 De 20 a 24 hores
 FESTA DE PRIMAVERA: 
 concert jove i sopar  
 Plaça del Sol Solet
 organitzat per l’Assemblea de Joves de Sant Joan

27 diumenge
 De 10 a 14 hores
 CanTada de CaraMelleS
 Carrers del barri Centre
 
 D’11 a 13  hores
 iTinerari MOderniSTa JUJOl
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63 o bé al   
 correu cannegre@sjdespi.net. 

 D’11 a 14 hores
 FESTA DE PRIMAVERA EIXAMPLE
 Plaça del Sol Solet i carrer Montjuïc
 tallers infantils, intercanvi de llibres, 9è Mercat   
 d’Intercanvi de segona mà, mercat de menuts, taules  
	 de	futbol	de	botons,	inflables,	etc.

Maig

 De 7 a 22 hores
 CaMPUS eSPOrTiU eSTiU 
 Poliesportiu Salvador Gimeno
 dilluns 5 i dimarts 6 es farà la recollida de  
 número d’ordre per realitzar la inscripció (per  
 a la ciutadania de Sant Joan Despí), i a partir  
 del dia 7, per a la resta de poblacions. Inscrip- 
 cions als campus a partir del 13 de maig

5  dilluns

 4  diumenge
 11.30  hores
 SORTIDA PRIMAVERA EN BICI  
	 Recinte	firal	(av.	Mare	de	Déu	de	Montserrat)
 pels carrers de la ciutat

 De 18 a 19 hores
 CUrS Per aPrendre a 
 anar en BiCi  
 Parc ciclista del Llobregat
 el curs, adreçat a persones adultes, consta de  
 quatre sessions: 5, 12, 19 i 26 de maig

30 dimecres

 De 19 a 21 hores
 TALLER DE PIZZES, CALZONE 
 I FOCCACIA
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net

 17 hores
 aUla CUlTUral genT gran:
 ‘SÍRIA’ 
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de Pere Simó

 11.30  hores
 SORTIDA PRIMAVERA EN BICI  
	 Recinte	firal	(av.	Mare	de	Déu	de	Montserrat)
 pels carrers de la ciutat

12 hores
TEATRE FAMILIAR: ‘Luminis’  
Teatre Mercè Rodoreda
espectacle de dansa a càrrec de la Cia. Cridans. 
Preu: 7 euros (consulteu descomptes). Venda 
d’entrades: www.teatresdespi.cat

28 dilluns
 18 hores
 Una eSTOna aMB 
 L’ESCRIPTORA BEL OLID
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 presentarà el seu primer llibre de contes La 
 mala reputación

29 dimarts
 18.30 hores
 TALLER OCUPA’T: Quina oferta  
 formativa hi ha?
 Casal de joves El Bulevard
 gratuït. Cal inscripció prèvia

 16  hores
 SeTMana de la genT gran:
 Visita al Born Centre Cultural
 Estació de la Renfe
 inscripcions, 30 d’abril a les 17 h a l’Aula Cultural

7  dimecres

 De  19 a 21 hores
 TALLER D’EMPANADES ARGENTINES  
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros

 9.30 hores
 SeTMana de la genT gran:  
 Masterclass esportiva  
 Àrea de Serveis a la Persona
 els	participants	aniran	caminant	fins	al	Centre		
 Esportiu Ugalde i allà faran diferents activitats  
 esportives adaptades a la seva edat
 

6  dimarts

 19 hores
 XERRADA: ‘L’Índia tradicional:   
 aproximació teòrica a la   
 meditació i a l’Ayurveda
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 a càrrec de Jordi Solà  

 18.30 hores
 TALLER OCUPA’T: ‘T’agradaria  
 treballar a l’estiu?’
 Casal de joves El Bulevard
 gratuït. Cal inscripció prèvia

8  dijous

 1 8 hores
 diJOUS de COnTe: 
 ‘El col·leccionista de contes’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 recomanat per a infants de 3 a 12 anys

 1 9 hores
 XERRADA: ‘Els escacs’ 
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda 
 a càrrec de Miguel Ángel Murillo

 De 16 a 19.30 hores
 SETMANA GENT GRAN: ball 
 Centre Cívic Les Planes
 entrada gratuïta

9  divendres
 Matí i tarda
 SETMANA GENT GRAN: Marató   
 de tallers: apren a fer    
 coses útils 
 Centre Cívic Les Planes
 taller de transfer i pintura ràpida, i taller de bijuteria   
 (de 10 a 13 h), i de 17 a 20 h taller de reciclatge de  
 samarretes, de bijuteria Mijuki. Inscripcions obertes  
	 fins	exhaurir	les	places.	

 De 16.30 a 19.30 hores
 SETMANA GENT GRAN: ball
 Foment Cultural i Artístic
 entrada gratuïta

10 dissabte

 D’11 a 13 hores
 V PREMI DE DANSA JOVE JUJOL  
 Teatre Mercè Rodoreda
 de 10 a 20 hores, i diumenge 11 de maig, de 10 a 14 hores.

 

 21 hores
 CrUZ de MaYO    
 Plaça del Mercat
 artistes convidats Rocío Guerra i Manuel Orta

12 dilluns
 9.15  hores
 SETMANA GENT GRAN: Sortida a  
 l’aeroport de Barcelona
 Sortida	des	de	l’Àrea	de	Serveis	a	la	Persona
 visita de les instal·lacions, la gestió de l’equipatge, etc.  
 Preu: 2 euros. Cal inscripció prèvia

 De 19 a 21 hores
 TALLER: moneder de ganxet  
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros

13 dimarts
 17  hores
 SETMANA GENT GRAN: Mostra de  
 pastissos i havaneres   
 Centre Cívic Les Planes 
 inclou l’actuació del grup Pirates i el típic rom cremat. Cal  
 inscripció prèvia i recollida d’invitacions als centres cívics,  
 Ajuntament i Àrea de Serveis a la Persona

 19  hores
 PreSenTaCiÓ del lliBre: 
 ‘Tu secreto para estar bien’
 Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda 
 a càrrec d’Alfonso Acero i Mª Ángeles Royo

 De 10 a 1 3  hores
 Taller de PlanTaCiÓ    
 D’HORTALISSES I VISITA   
 ALS HORTS URBANS
 Esplanada parc de la Fontsanta
 

 D’11 a 13.30  hores
 INTERCANVI DE LLIBRES
 Esplanada del parc de Torreblanca

 

 17.30 hores
 CUina en direCTe
 Mercat del barri de les  Planes
 demostració de rebosteria amb KitchenAid a 
 càrrec de Galerías Moya

 11 hores
 CUina en direCTe
 Mercat del barri de les Planes
 demostració d’elaboració de receptes a càrrec   
 d’alumnes del Programa joves per l’ocupació

 17.30 hores
 CUina en direCTe
 Mercat del barri Centre
 demostració de rebosteria amb KitchenAid a càrrec
  de Galerías Moya

 11 hores
 CUina en direCTe
 Mercat del barri Centre
 demostració d’elaboració de receptes a càrrec   
 d’alumnes del programa joves per l’ocupació

 De 10.30 a 12 hores
 Taller OBerT de Tai-TXi al ParC  
 Parc de Torreblanca
 

 

 11 diumenge

 10.30 hores
 CaMinada CUlTUral Pel riU  
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63 o al correu   
 cannegre@sjdespi.net. Preu: 3 euros

 18 hores
 TEATRE: ‘Quintet d’amor’  
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec del grup de teatre amateur Temps d’Actuar. Cal  
 recollir inivitació als centrs cívics, Àrea i Ajuntament

 11.30  hores
 SORTIDA PRIMAVERA EN BICI  
	 Recinte	firal	(av.	Mare	de	Déu	de	Montserrat)
 pels carrers de la ciutat

 De 10 a 11 hores
 TALLER FAMILIAR: Observació   
 d’ocells i anellament
 Parc de Torreblanca
 control de caixes nius instal·lades, estudis sobre 
 ocupació i hàbits, i anellament de polls

del 29 d’abril al 8 de maig
‘10 anys de disseny social’, 
de Trimatge
Centre Jujol-Can Negre
inauguració, 29 d’abril a les 20 hores

fins al 30 d’abril
Mostra escolar de punts 
de llibre
Biblioteca Miquel Martí i Pol

del 5 al 18 de maig
Mostra escolar de punts 
de llibre
Biblioteca Mercè Rodoreda

continua a la pàgina següent

 A la tarda
 SORTIDA CYCLE CHIC A LA COLÒNIA  
 gÜell
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 més informació al blog sjdcyclechic.blogspot.com i al   
 facebook SJD Cycle Chic

 12 hores
 CrUZ de MaYO    
 Plaça del Mercat
 ball amb el grup i l’escola de dansa del CC Vicente   
 Aleixandre,i actuació del grupo rociero Guadaljarafe
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Nova imatge a les sales del 
poliesportiu Salvador Gimeno

Al poliesportiu Salvador Gimeno s’ha iniciat un procés 
de millora de la imatge de les sales d’activitats dirigides, 
aprofitant l’ampliació de dues sales que ara poden fun-
cionar com una gran o dues com abans. S’han aplicat 
nous colors a les parets, més alegres i dinàmics. També 
s’ha procedit a la col·locació de vinils amb fotografies 
relacionades amb l’activitat física a les sales. També a 

les portes dels lavabos i s’ha donat color al passadís de 
les sales d’activitats. 
Aquesta actuació continuarà a la sala de fitness i a la 
sala d’spinning, aprofitant la parada tècnica que es fa al 
mes d’agost. La intenció és anar renovant la imatge del 
poliesportiu Salvador Gimeno després d’11 anys de la 
seva posada en marxa.

Vinils gegants i colors dinàmics fan encara més moderna la instal·lació

Inaugurada la campanya 
‘Primavera en bici’
El passat 6 d’abril va tenir lloc la jornada 
inaugural de la campanya Primavera en 
bici en què, com és tradicional des de fa 
20 anys, les persones participants van 
fer un recorregut pels diferents barris de 
la ciutat. Les entitats ciclistes del muni-
cipi van col·laborar novament. El club 
Despibike va organitzar un recorregut 
d’habilitat en bici al recinte firal pels 
més petits i el Club Ciclista Sant Joan 
Despí es va encarregar del control de 
pas en les cruïlles. El servei de Bicibox 
va col·laborar també tot regalant una 
bossa a cada participant. La campanya 
es completa amb sortides els diumenges 
27 d’abril i 4, 11 i 18 de maig.

DESPÍ ESPORT

Les sales han estat guarnides amb grans fotografies relacionades amb l’activitat concreta

De nou, en la festa inaugural,  els carrers i places de la ciutat es van omplir d’amants de la bici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19  hores
 ÒPERA: ‘TOSCA’ amb l’Òpera  
 Jove de Catalunya
 Teatre Mercè Rodoreda
 i el suport d’Amics de l’Òpera de Sant Feliu de  
 Llobregat. Venda d’entrades  en 
 www.teatresdespi.cat i al Centre Cultural Mercè  
 Rodoreda

14 dimecres

 De 19 a 21 hores
 Taller COMMUniTY Manager  
 Casal de joves El Bulevard
 el taller es realitzarà el 13 i 20 de maig, i el 15 i 
 22 de maig. Cal inscripció prèvia. Preu: 20 euros

 De 19 a 20.30 hores
 Taller de CUina JaPOneSa 
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros

 D’11 a 12 hores
 dia inTernaCiOnal delS 
 MUSEUS: Taller artístic   
 per a famílies
 Centre Jujol-Can Negre
 adreçat a infants de 3 a 5 anys Diverteix-te amb   
 la història de Sant Joan Despí és una proposta   
 per conèixer com vivien les nens i les nenes de   
 la nostra ciutat en l’època romana

 
 16.30 hores
 ClOenda SeTMana genT gran  
 Poliesportiu del Mig
 ball i berenar. Venda de tíquets als centres  
 cívics, Àrea de Serveis a la Persona i a 
 l’Ajuntament
 

16 divendres

19 dilluns

22 dijous
 De 18 a 19  hores
 Taller de KUMOn   
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 adreçat a infants de 4 a 12 anys. Cal inscripció prèvia

 25 diumenge

 De 10.30 a 12 hores
 Taller de dOnUTS aMB 
 COBerTUra iCing SUgar  
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros
 

 19 hores
 XERRADA AMB EDUARD COSTA,   
 d’Els Amics de les Arts
 Sala Comèlies del CC Mercè Rodoreda
 el cantant i músic d’un dels grups referents del 
 pop català
 

 17 hores
 SeTMana genT gran: 
 xerrada ‘El quart món.   
 Els grans oblidats’   
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de la germana Mª Victoria Molins,   
 autora del llibre que va inspirar la pel·lícula   
 Camino, de Javier Fresser. 

 
 22 hores
 CONCERT: ‘El último tributo’ 
 Casal de joves El Bulevard
 venda d’entrades www.teatresdespi.cat i al Centre  
 Cultural Mercè Rodoreda. 
 

17 dissabte

 18 diumenge
 De 10 a 18 hores
 POrTeS OBerTeS SOlidanÇa
 Carrer Raval, les Begudes
 l’entitat celebra les XVII jornades de portes obertes   
	 amb	xocolatada,	desfilada	de	moda,	activitats	infantils,		
 música en directe, visita guiada, dinar popular i moltes  
 més activitats.

 11.30  hores
 SORTIDA PRIMAVERA EN BICI  
	 Recinte	firal	(av.	Mare	de	Déu	de	Montserrat)
 pels	carrers	de	la	ciutat.	En	finalitzar	es	farà	el	 	
 sorteig d’una bicicleta entre els participants

 12 hores
 Ballada de SardaneS i 
 eXPOSiCiÓ de PinTOrS
 Plaça	de	l’Ermita
 amb la Cobla Vila de Caldes

 
 De 18 a 20 hores
 diBUiXa el ParC
  Parc de la Fontsanta
 l’sketching és l’art del dibuix urbà al natural. Esteu  
 convidats a mostrar la vostra visió del parc de la  
 Fontsanta a través del dibuix. Inscripcions al Cen- 
 tre Jujol-Can Negre

 
 De 10.30 a 13 hores
 Taller de COMPOSTaTge 
 DE JARDÍ
  Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda
 cal inscripció al correu mediambient@sjdespi.net
 
 

21 dimecres
 De 19 a 21 hores
 Taller de CUina ÀraB
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia al Casal de joves El Bulevard 
 al correu electrònic elbulevard@sjdespi.net. 
 Preu: 6 euros
 

 17.30 hores
 CUina en direCTe
 Mercat del barri Centre
 demostració de cuina amb Thermomix a càrrec de   
 Maribel Aranda

 17 hores
 aUla CUlTUral genT gran:   
 Drets i deures dels consumidors
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec d’ADICAE (Associació d’Usuaris de Bancs i  
 Caixes)

 11 hores
 iTinerari MOderniSTa JUJOl  
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net o al 
 telèfon 93 373 73 63

 12 hores
 TEATRE FAMILIAR: ‘Bambi, una  
 vida familiar’    
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle recomanat per a infants a partir dels 3 anys.  
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat i al Centre 
 Cultu-ral Mercè Rodoreda

 
 22 hores
 FESTIVAL DE PRIMAVERA DE  
 L’ESBART DANSAIRE
 Teatre Mercè Rodoreda
 
 

20 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: ‘De quin   
 planeta ets, Anna Tarambana?’ 
 Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda
 a càrrec d’El món de la Mon. Recomanada per a   
 infants de més de 3 anys.
 

 9.30 hores
 PaSSegeM Per SanT 
 JOAN DESPÍ
 Passeig del Canal/Creu de Muntaner
 caminada de la gent gran per la ciutat
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Gran jornada de atletismo popular en la 
Maratón por Equipos y Cursa ‘Els 7 km. del riu’

Un instante de la salida bajo una intensa lluvia (foto: JJ Vico)

L’Handbol Sant Joan es classifica per disputar la 
fase d’ascens a categoria Nacional
L’equip sènior A de l’Handbol Sant Joan 
Despí ha estat jugant a la Lliga Catalana, 
la màxima organitzada per la Federació 
Catalana. Les dues primeres places donen 
dret a jugar les fases d’ascens a Nacional. 
Durant tota la temporada l’equip santjoa-
nenc ha estat situat entre els tres primers, 
i a final de temporada, amb el St Cugat 
–que ha quedat primer–, a falta de tres 
jornades, ja estava matemàticament clas-
sificat. Aquestes fases es juguen per grups 
de quatre, cinc o sis equips de diferents 
autonomies i els dos primers de cada grup 
pugen directament a Primera Nacional 
(12 equips en total), la categoria immedia-

tament inferior a la Divisió d’Honor plata, 
que només té per sobre la Lliga ASOBAL, 
la màxima categoria de l’handbol espan-
yol.
L’equip santjoanenc ha fet una temporada 
molt bona, basada en una defensa molt 
consistent (ha estat l’equip menys golejat) i 
no ha quedat campió per derrotes sofertes 
davant rivals sobre el paper inferiors. La 
fase d’ascens serà del 16 al 18 de maig en 
una seu encara no determinada. Cal des-
tacar també l’equip sènior femení, que a 
hores d’ara ha guanyat tots els partits, i va 
llançat cap a les fases per disputar l’ascens 
a Lliga Catalana.

L’equip santjoanenc vol culminar la seva 
excel·lent temporada amb l’ascens

La intensa lluvia hizo 
más duras unas 
pruebas que se 

consolidan  en el  
deporte local

El pasado 30 de marzo, con lluvia 
a lo largo de toda la jornada ma-
tinal, se disputó la 3ª Maratón por 

Equipos. Este año se ha doblado la parti-
cipación, con unos 1.000 corredores pro-
venientes de los más diversos puntos de la 
geografía catalana. Un evento en el que se 
fomenta el trabajo en equipo y el disfrutar 
de una carrera con un formato “diferente” 
a las que ya hay durante todo el año.
Emplazados en la zona agraría del río Llo-
bregat, empezaba la jornada matinal con 
la cursa “Els 7 K del Riu”, para aquellos 
que quisieran disfrutar de una competi-
ción individual.  Se necesitaron tan sólo 
23 minutos escasos para que el  marroquí 
Mohamed Agouzal (23:04) se proclama-
se vencedor, seguido de Sergio Enríquez 
(23:16) y David Moya (23:38). En cate-

goría femenina, la australiana Buha Bali 
(32:15) se proclamó vencedora, seguida 
de Emma Rodríguez (33:54) y Reyna Uli-
ses (35:38). Como primeros atletas loca-
les, entraron Pol Rafeques y Sílvia Vidal.
A las 9:30, bajo una intensa lluvia, se daba 
la salida a la 3ª Maratón, con grupos de 
seis corredores por equipo. En primera 
posición se clasificó el equipo Cursa Po-
pular 00 con un tiempo de 2:29:31 (nue-
vo record de la prueba), seguido de C.E. 
Picornell-Amfora (2:34:48) y C.A.Olesa 
Men 1 (2:38:44). Como primer equipo 

local entró el Limited Edition Runners 
(3:15:44).
Destacar el gran ambiente de atletismo 
popular que tuvo la prueba en toda la 
jornada matinal, bajo la organización del 
Club Atletisme Despí que, una vez más, 
intentó satisfacer a nivel técnico y logís-
tico todas las necesidades que el runner 
presente en la prueba pudo requerir.
La siguiente prueba que organizará el 
club atlético local será la 7ª Cursa de Sant 
Joan Despí, de 10 km, que se disputará el 
14 de junio.

El Club Hoquei Línia Jujol es proclama 
subcampió d’Espanya junior
L’equip va donar la sorpresa i només va ser superat pel totpoderós Valladolid

L’equip junior del CHL Jujol, ha 
assolit el títol de subcampió 
d’Espanya, en el campionat cele-

brat enguany a la veïna població de Cas-
tellbisbal. Van participar els vuit millors 
equips espanyols de la categoria: Valla-
dolid, Castelló, Las Rozas, Tres Cantos, 
Espanya de Mallorca, i tres catalans: 
Castellbisbal, Barcelona-Tsunamis y els 
santjoanencs del Jujol.
Els de Sant Joan Despí van començar el 
campionat a la fase de lligueta amb una 
derrota contundent davant del Vallado-
lid; un 6 a 0 que semblava podia afectar 
la moral de l’equip.
Van reaccionar força bé, però, en els 
següents partits, i amb un empat a tres 
amb el Castelló i una victòria davant 
dels mallorquins (5 a 2), es classificaven 
segons de grup i passaven a semifinals, 
el seu objectiu inicial.

En semifinals, el Jujol es va enfrontar 
al  club anfitrió i vigent campió de Ca-
talunya, el CP Castellbisbal. Abans del 
partit els pronòstics atorgaven la vic-
tòria al Castellbisbal, però els del Jujol 
ja havien demostrat que no anaven al 
campionat d’Espanya com a compar-
ses. En un partit ple de ritme i qualitat, 
van acabar imposant-se per 3-5 i escla-

tava l’alegria entre jugadors i seguidors 
pel passi a la final dels “verds”.
A la final, el magnífic equip del Valla-
dolid es va impossar per 1 a 5, però va 
haver de lluitar de valent per fer-se amb 
la victòria.  I és que els nois del Jujol 
–que van a arribar al descans  amb un 
esperançador 2 a 1– van seguir jugant a 
un gran nivell.

El club santjoanenc segueix aconseguint grans fites esportives en aquest esport novell

Visita institucional del president del Barça a l’Ajuntament
El nou president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
va mantenir el passat 20 de març la seva primera reunió oficial amb 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda. 
A la reunió van ser presents el directiu del Àrea Econòmica i 
responsable de Patrimoni del FC Barcelona, Jordi Moix, i la pre-
sidenta de l’Àrea de serveis generals i ordenació del territori de 
l’Ajuntament, Belén García.
En un ambient distès, els participants a la reunió van fer un repàs a 
les actuacions a realitzar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donant 
continuïtat a les converses dutes a terme amb l’anterior president del 
club blaugrana, Sandro Rosell.

El Club de Patinatge, novè al Campionat 
d’Espanya. El Club Patinatge Sant Joan Des-
pí ha estat present un any més al Campionat 
d’Espanya, que en aquesta ocasió s’ha dis-
putat a Vigo, i ho va fer en la categoria xous 
juvenils i quartets.
El Quartet del club, que va competir el 22 
de març, va aconseguir la novena posició, 
un molt bon resultat per aquest grup novell, 
format per Mireia Gusi, Lídia Sanmartí, Anna 
Ramírez i Paula López. A la foto, el quartet 
amb l’equip tècnic.



34 35

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

Aquest mes d’abril celebrem els 35 anys 
de les primeres eleccions municipals 
democràtiques. 35 anys no és un perío-
de llarg en termes històrics, però la so-
cietat catalana i totes les nostres ciutats, 
incloses per suposat la nostra, han ha-
gut d’impulsar moltes transformacions 
en l’àmbit local. L’objectiu principal 
que teníem era reconstruir els pobles i 
ciutats com a espais de convivència, de 
vida econòmica i intercanvi social en 
llibertat.
Fa 35 anys, Sant Joan Despí no tenia cap 
equipament, tret d’algunes escoles. Era 
una ciutat poc connectada, amb un cen-
tre urbà amb moltes mancances, amb 
pocs serveis i pocs equipaments que 
van ser els problemes que calien resol-
dre amb més urgència.
Avui dia, gràcies a la feina de moltes 
persones, aquesta és una ciutat amb 
grans equipaments culturals, educatius, 
esportius i socials. Una ciutat equili-
brada urbanísticament, amb un espai 
públic de qualitat, sostenible –social i 
mediambientalment parlant–, amb zo-
nes verdes, que té cura del seu riu, amb 
una xarxa associativa important, una 
ciutat solidària, oberta, que té l’educació 
i la cultura como a principal font per ga-
rantir el millor futur possible. 
Una ciutat que té cura de la seva gent, 
que es preocupa, sobretot, de qui més 
ho necessita. En aquest sentit, gràcies a 
la feina feta de molta gent en àmbits com 
l’habitatge, el treball, l’esport, l’educació, 
la cultura, els serveis socials, el comerç 
o el medi ambient, entre d’altres,  hem 
aconseguit una molt bona integració 
social.
Ara hem de somiar per avançar cap el 
millor Sant Joan Despí possible, per 
continuar construint la nostra ciutat 
de futur, amb polítiques progressistes, 
amb un ampli consens social i amb la 
col·laboració i el treball de tothom. 
Endavant!

España asegura la cobertura frente a las 
situaciones de desempleo, 5.000M€ al año 
han sido destinados sólo en Cataluña.
Europa es un proyecto de integración, que 
permite a Cataluña participar de la Unión 
Bancaria, para reforzar nuestra economía 
frente a las crisis financieras. O de la Ga-
rantía de Empleo Juvenil, para impulsar la 
inserción laboral de los más jóvenes. Por-
que el Gobierno de España ha trabajado en 
Bruselas para que el empleo juvenil sea una 
prioridad. Hemos colocado el asunto en el 
centro del debate europeo. Y hemos conse-
guido una aportación a España con este fin, 
de la que Cataluña recibirá más de 300M€.
Los problemas reales de Cataluña no son 
con España: Ahí están las colas en las ofici-
nas de empleo, con 800.000 catalanes bus-
cando un puesto de trabajo. -Aquí están los 
jóvenes, 140.000 jóvenes catalanes en paro 
que no reclaman más que una oportunidad 
para decidir sobre su propio desarrollo per-
sonal.
De febrero de 2014 al mismo mes de 2013 
el número de desempleados en España se 
ha reducido en 333.000 personas. Esta cifra 
representa más del 50 por 100 de la caída 
del desempleo de toda la Unión Europea en 
ese mismo período. Por lo tanto, el desem-
pleo continúa siendo nuestro principal pro-
blema, de largo; pero los últimos seis meses 
han representado un punto de inflexión.
Ya no somos calificados como un país con 
“desequilibrios excesivos”. Nos encontra-
mos en el mismo grupo que Alemania, 
Francia, Irlanda o Reino Unido. 
Para consolidar la recuperación económi-
ca, crecer y crear empleo, la Unión Europea 
juega un papel de primer orden, entre el 
70% y el 80% de las disposiciones legisla-
tivas que regulan nuestras vidas provienen 
directa o indirectamente de Europa, no re-
sulta difícil argumentar en favor de la tras-
cendencia de estas elecciones Europeas del 
25 de mayo.

35 anys de
municipalisme

En la buena dirección.  Cataluña 
en España y en Europa

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  març i abril de 2014: 

ALMUDENA GRANDES, AMB ELS CLUBS DE LECTURA • LUDOTECA A L’AIRE LLIURE • CURSA INFANTIL AL 
PARC CICLISTA LLOBREGAT • SARDANES PER LA IGUALTAT • TORNEN LES UTOPIES PER A UN MÓN MILLOR 

• LUIS CAMPO VIDAL Y PEPA MAYO PRESENTEN LLIBRES • CANT CORAL PER REBRE LA PRIMAVERA • 
PRIMAVERA EN BICI • EXPOSICIÓ ‘EL BOSC DE LES MIRADES’ • CERCAVILA DE GEGANTONS • SJD 2025

Com era previsible, la proposta del Parla-
ment de Catalunya de sol·licitar la trans-
ferència de la competència per a poder 
convocar un referèndum sobre el futur de 
Catalunya, ha estat rebutjada per 299 vots 
en contra, 47 vots a favor i una abstenció. 
Tant el PP com el PSOE (amb els vots del 
PSC) hi han votat en contra. 
Els grans partits espanyols i el Govern de 
l’Estat no han volgut agafar la mà estesa 
que se’ls ha ofert des de Catalunya. Han 
perdut una altra bona oportunitat per po-
der negociar i arribar a un acord. 
Ni tan sols van permetre tramitar la pro-
posició de llei que plantejava el Parlament 
de Catalunya per poder debatre-la i fer les 
esmenes oportunes, la proposta del Par-
lament ha estat rebutjada des del primer 
moment.
Si hi ha algun canvi d’actitud per part del 
Govern de l’Estat o dels principals partits 
polítics espanyols la mà dels partits polí-
tics catalans i de les institucions catalanes 
seguirà estesa. 
El debat ha deixat clar que per part del 
Govern i dels grans partits espanyols no 
hi ha voluntat política per permetre que el 
poble de Catalunya pugui votar. 
Tenen por que Catalunya voti. Segura-
ment aquesta por es deu al fet els princi-
pals partits espanyols saben que estan en 
fals respecte a Catalunya. 
Aquesta votació és un punt i apart. A 
partir d’aquest no del Congrés dels Di-
putats, les institucions catalanes buscaran 
la construcció de marcs legals per poder 
fer la consulta i per donar la veu i el vot 
al poble de Catalunya el proper dia 9 de 
novembre. 
Malgrat el no del Congrés dels Diputats, el 
procés segueix endavant. La voluntat del 
poble de Catalunya no la pot aturar una 
votació al Congrés dels Diputats.
Des de Convergència i Unió seguirem fent 
una aposta rotunda per la democràcia.

Espanya diu NO. 
Jo dic: SÍ vull

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

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

MARÇ 2014

Temperatura mitjana: 
12,8ºC
Temperatura màxima: 
23,1ºC , el dia 17
Temperatura mínima: 
5,1ºC els dies 5 i 26
 
Precipitació: 22,1 mm
Màxima acumulació en 24 h: 
20,3 mm els dies 30 i 31. Sis 
dies amb precipitació

Seguint amb la mateixa línia d’aquest 
passat hivern, el març també ha estat 
un mes càlid, si bé l’anomalia ha estat 
menys marcada que la del mes anterior. 
Això s’ha traduït amb una eclosió prima-
veral abans del que sol ser habitual. Pel 
que fa a les precipitacions, i igual que al 
febrer, també ha estat un mes sec, i en-
cara gràcies que entre el dia 30 i 31 li va 
agafar per ploure una mica, ja que por-
tàvem 7 setmanes en què pràcticament 
no havia plogut. I és que contràriament 
al que es pensa, estadísticament l’hivern 
no és una estació plujosa. La primavera 
ho és més, encara que molts diguin que 
és quan ve el “bon temps”. Per últim, cal 
destacar també alguns dies de vent fort, 
com per exemple la mestralada del 3 de 
març o la llevantada del dia 29.

S’han fet les preinscripcions pel curs 2014-
15 als centres de primària i secundària, un 
curs on començarà l’aplicació de la LOM-
CE, tot i que de manera esglaonada. Això 
significarà modificacions en molts aspec-
tes: obre la porta a la privatització i a afa-
vorir les escoles concertades que segreguen 
per sexes o per nivells, redueix la gratuïtat 
als ensenyaments bàsics quedant-ne fora 
l’educació infantil, cicles formatius i batxi-
llerat, torna la religió catòlica com a ma-
tèria avaluable, dinamita la immersió lin-
güística... En definitiva, aquesta llei, afegida 
a les retallades del govern de CiU, que des 
de fa temps està patint l’escola pública, ata-
quen directament a la qualitat de l’educació 
que ha de ser patrimoni de tothom.
A Sant Joan Despí, des de fa 2 anys es co-
neix la necessitat de més aules per a l’ESO. 
En un principi es parlava de la construcció 
d’un institut escola (3-16 anys) a l’Eixample 
i la Generalitat ha desestimat aquest nou 
centre i ha decidit la instal·lació de mòduls.
Des de llavors algunes famílies van mobi-
litzar-se, conjuntament amb l’Ajuntament, 
demanant la construcció prevista amb la 
creació d’una pàgina web, recollida de sig-
natures, etc. El nostre grup municipal vam 
donar suport a les accions realitzades i al 
Ple del 14 de febrer del 2013 es va aprovar 
una moció al respecte per unanimitat.
ICV-EUiA hem portat al Parlament 
l’esmena als pressupostos 2014 en la que 
s’hauria d’haver previst la partida pressu-
postària per a la construcció del nou cen-
tre. Malauradament va ser rebutjada amb 
els vots de CiU i ERC.
Ara, hem d’afrontar el repte d’una realitat 
que significa la instal·lació de mòduls i de-
fensar que això no ha d’afectar a la qualitat 
en l’educació que s’imparteixi.
La coalició ICV-EUiA ens hem oposat i ens 
oposarem a tot el que signifiqui un retrocés 
en el dret a una educació pública, gratuïta 
i laica i seguirem al costat dels i les profes-
sionals de l’educació, dels pares i mares i de 
tota la comunitat educativa. 

Escola pública 
de qualitat
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30  quilòmetres de carrils 
bici per gaudir de la 
ciutat a cop de pedal. La 
primavera a Sant Joan Despí 
es viu en bicicleta. Fem 
salut i una mobilitat més 
sostenible.

BICIcleta


