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Open Night,molt més

que botigues obertes
Els carrers comercials de la ciutat van viure una nit d’activitat
comercial, cultural i d’oci que és una prova més del dinamisme del
teixit social de Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

maig 2014

Vida ciutadana cada
cop més intensa
Antoni Poveda, alcalde

S
Esport, activitat física i salut

Sant Joan Despí té gairebé 2.000 metres quadrats de zones
esportives per cada 1.000 habitants, pàg. 4-5

Comerç, cultura i oci, a la nit

La primera nit de botigues obertes va ser una festa al carrer i
establiments comercials i de restauració, pàgs. 8-9

El Barça ja pensa en el Mini

Nova trobada entre directius del FC Barcelona amb l’alcalde i el conseller
de Territori per tirar endavant el projecte, pàgs. 11

Aquest estiu, casals i campus a la ciutat

Al maig han començat les inscripcions als casals i campus d’estiu que
enguany ofereixen prop de 2.000 places setmanals, pàgs. 16-17

Ascens de l’handbol
Sant Joan Despí

L’equip masculí jugarà la propera temporada a Primera
Nacional, i el femení a Lliga Catalana, pàg. 28-29
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ant Joan Despí és, cada cop més, una ciutat plena
d’activitat social. Any rere any, augmenten les propostes i les iniciatives culturals, lúdiques i esportives.
Quan encara teníem fresques les imatges d’una setmana de
Sant Jordi amb un munt d’actes molt participatius, acabem
de viure una nova jornada que ha fet dels nostres carrers un
gran escenari de vida ciutadana. Estic parlant de la primera
nit de botigues obertes batejada com Open Night Sant Joan
Despí però que ha estat quelcom més que una extensió de
l’horari comercial. Comerciants, entitats i Ajuntament vam
omplir els principals eixos comercials de la ciutat d’activitat;
les botigues van oferir interessants descomptes; els bars i
restaurants ofertes força atractives, i els mercats municipals
una nit de tapes per dos euros. Tot, per tornar a demostrar
que tots els sectors s’impliquen per tirar endavant, per convidar la gent a viure i gaudir de la seva ciutat.
Exemples recents com el Premi Jujol de Dansa Jove, el concurs de Superlectures de les biblioteques, les sortides en
bicicleta de primavera, la Setmana de la Gent Gran... no
només es consoliden
sinó que atrauen més
La ciutat continua sumant persones. Ara, a les
de l’estiu, Sant
noves activitats, com la nit portes
Joan Despí torna a
de botigues obertes
oferir prop de 2.000
places de casals i campus perquè els nostres
infants i joves tinguin la millor opció estiuenca sense sortir
de la ciutat.
D’aquesta manera estem fent una ciutat amb una forta
identitat i amb una ciutadania disposada a ser un element
actiu del seu municipi. Veïns i veïnes que s’estimen la ciutat
i que fan seus els carrers, les places, els equipaments i els
espais verds. Elements que hem de mantenir entre tots en
perfecte estat i, per això, també des de l’Ajuntament incidim
en polítiques de conscienciació i civisme, a la vegada que
acabem d’actualitzar les ordenances de civisme i circulació,
per adaptar-nos a la nova realitat, a una ciutat on la gent és
cada cop més, l’autèntica protagonista.

S

ant Joan Despí es, cada vez más, una ciudad llena de
actividad social. Año tras año, aumentan las propuestas y las iniciativas culturales, lúdicas y deportivas.
Cuando aún teníamos frescas las imágenes de una semana
de Sant Jordi llena de actos muy participativos, acabamos
de vivir una nueva jornada que ha convertido a nuestras calles en un gran escenario de vida ciudadana. Estoy hablando de la primera noche de tiendas abiertas bautizada como
Open Night Sant Joan Despí, que ha sido algo más que una
extensión del horario comercial. Comerciantes, entidades y
Ayuntamiento llenamos los principales ejes comerciales de la
ciudad de actividad, las
tiendas ofrecieron interesantes descuentos, La ciudad continúa sumando
los bares y restaurantes
nuevas actividades, como la
ofertas muy atractivas
noche de tiendas abiertas
y los mercados municipales, una noche de
tapas por dos euros. Todo, para volver a demostrar que todos
los sectores se implican para salir adelante, para invitar a la
gente a vivir y disfrutar de su ciudad.
Ejemplos recientes como el Premi Jujol de Dansa Jove, el
concurso de Superlectures de las bibliotecas, las salidas en
bicicleta de primavera, la Setmana de la Gent Gran... no sólo
se consolidan sino que atraen a más personas. Ahora, a las
puertas del verano, Sant Joan Despí vuelve a ofrecer cerca de
2.000 plazas de casals y campus para que nuestros niños y jóvenes tengan la mejor opción veraniega sin salir de la ciudad.
De esta manera estamos haciendo una ciudad con una
fuerte identidad y con una ciudadanía dispuesta a ser un
elemento activo de su municipio. Vecinos y vecinas que
quieren a su ciudad y que hacen suyas las calles, las plazas,
los equipamientos y los espacios verdes. Elementos que debemos mantener entre todos en perfecto estado y, por ello,
también desde el Ayuntamiento incidimos en políticas de
concienciación y civismo, a la vez que acabamos de actualizar las ordenanzas de civismo y circulación, para adaptarse
a la nueva realidad, a una ciudad donde su gente es cada vez
más, la auténtica protagonista.
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EL TEMA

Sant Joan Despí compta amb 61.419 metres quadrats d’instal·lacions esportives

La ciutat fa salut amb l’esport
Al voltant de 16.500 persones fan setmanalment esport a la ciutat, un 55%
de la població, per sobre de la mitjana estatal, que és d’un 44%

S

alut i esport són dos conceptes indissolubles. Les polítiques municipals fa
molts anys que van encaminades no
només a dotar la ciutat d’espais per practicar
esport, sinó que també ha potenciat activitats
i programes perquè la ciutadania, de totes les
edats, pugui fer salut a través de l’esport.
Aquesta aposta s’ha traduït en xifres que parlen per si soles. Segons la darrera enquesta
d’hàbits esportius, el 55,2% dels ciutadans i
ciutadanes de més de 16 anys practica algun
esport, un percentatge per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 49% i de l’Estat
espanyol, el 44%. És evident que sense els
equipaments adequats la pràctica esportiva
seria més complexa. Per això any rere any
els metres quadrats destinats a l’esport han
augmentat fins arribar a 23 instal·lacions i
zones de lliure pràctica que hi ha a la ciutat,
és a dir: a Sant Joan Despí hi ha 1.873 metres
quadrats d’aquests espais per cada 1.000 habitants. Un altre cop supera amb escreix els
1.296 metres quadrats que hi ha de mitjana a
la província de Barcelona. A Sant Joan Despí hi ha un total de 61.419 metres quadrats
d’aquests equipaments.
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Esport des de ben petits
Els infants i joves d’entre 0 i 15 anys són,
amb 6.665 persones, els que més participen
en activitats esportives: ja sigui a través de
les 10 escoles esportives, les activitats dirigides als poliesportius o com activitat extraescolar, seguits molt de prop pels ciutadans
d’entre 31 i 64 anys, amb un total de 6.489.
En aquest segon cas, la majoria, 5.693, ho fan
a través dels abonaments als poliesportius
Francesc Calvet i Salvador Gimeno. Aquest
“rànquing” esportiu continua amb els joves
de 16 a 30 anys, amb 2.205 persones, i els
majors de 65 anys, amb 1.105 usuaris.
A l’aire lliure
Però a banda de a les instal·lacions esportives municipals, cada vegada és més habitual
veure com la ciutadania aprofita els espais
lliures, com les pistes esportives –a la ciutat
en tenim 7–, els parcs i carrers o l’espai natural del riu per fer esport, sobretot córrer,
anar en bici o caminar. Així que ja ho sabeu,
animeu-vos a practicar esport. Fer-ho de
manera regular té efectes molts positius en la
salut física, psíquica i social de les persones.

Equipaments esportius
Poliesportiu Francesc Calvet
Poliesportiu Salvador Gimeno
Centre esportiu Ugalde
Pavelló del Mig
Piscines Fontsanta
Tennis Sant Joan
Camp de futbol del Centre
Camp de futbol de les Planes
Parc Ciclista Llobregat
Pistes de petanca Torreblanca
Pistes de petanca Fontsanta
Pistes de petanca Sant Pancraç
Pistes de petanca l’Eixample
Pista poliesportiva Arquitecte Jujol
Camp de tir amb arc
Instal·lacions de lliure
pràctica esportiva
Circuit de fúting parc Fontsanta
Zona esportiva parc Fontsanta
Zona esportiva parc del Mil·lenari
Pista parc de Sant Pancraç
Pista poliesportiva Sol Solet
Pista Residencial Sant Joan
Zones esportives Torreblanca (I i II)
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LA CIUTAT

El alcalde da cuenta al Pleno de la situación de las finanzas públicas

La estabilidad financiera municipal
permite mantener servicios de calidad
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí cumple con los parámetros exigidos
por la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
con una gestión presupuestaria equilibrada

A

antoni Poveda, alcalde de Sant
Joan Despí, ha dado cuenta al
Pleno municipal del Ayuntamiento de la actual situación financiera
de la Corporación, en cumplimiento de lo
establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La nueva normativa impulsada por el gobierno Central establece la obligación de
tramitar trimestralmente al Ministerio de
Hacienda los datos económicos de las administraciones municipales, así como las
relativas al presupuesto y su liquidación.
Los datos relativos al Ayuntamiento de
Sant Joan Despí, avalados por el preceptivo informe de la Intervención municipal, confirman la buena salud financiera
del consistorio, con unas cuentas públicas
equilibradas, con un saldo positivo (los
ingresos se mantienen por encima de los
gastos) y, por lo tanto, sin déficit. En el
capítulo de cargas financieras (préstamos
solicitados para, por ejemplo, la construcción de los nuevos grandes equipamientos
puestos en marcha en los últimos años),

Sesión plenaria del Ayuntamiento, en una imagen de archivo

la deuda municipal está muy por debajo
del máximo establecido por la Ley. De
igual manera, se han reducido los plazos
de pago a los proveedores, quedando, de
media, en 30 días.
“El Ayuntamiento cumple con todas las
medidas de estabilidad presupuestaria
que nos exige el Gobierno”, comentó el
alcalde en la pasada sesión plenaria, celebrada el 8 de mayo. “De hecho –añadió
el alcalde– la situación equilibrada de
nuestras cuentas es un objetivo que veni-

mos consiguiendo desde hace ya años”.
El equilibrio financiero del Ayuntamiento
“es una garantía para mantener los servicios municipales, ya que, en caso contrario, nos veríamos obligados a realizar
un plan de ajuste presupuestario, con
reducción de gastos”.
En el ámbito de la transparencia, además
del presupuesto del actual ejercicio, en la
página web se puede también consultar
la liquidación del correspodiente al año
anterior.

Los vecinos de Les Planes aprueban en asamblea instalar
área verde de aparcamiento para residentes y zona azul comercial
Tras meses de trabajo para consensuar una propuesta, la
asamblea de vecinos de les Planes aprobó el 7 de mayo, con
una amplia mayoría, la implantación de la zona verde gratuita para los residentes del barrio lo que permitirá ganar
300 nuevas plazas de aparcamiento. También se implantarán 49 de zona azul en las calles más comerciales. Esta
decisión responde a una apuesta por mejorar la movilidad
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en este barrio, donde la rotación de vehículos es más bien
escasa, y donde también se ha detectado una alta presencia de vehículos que no son de ciudadanos del barrio. Esta
situación motivó la creación de una comisión formada por
el Ayuntamiento, la asociación de vecinos, la de comerciantes y vecinos para alcanzar una propuesta que tuviera en
cuenta las necesidades del barrio.

El Mercat del Centre obre noves parades

Mercats municipals més atractius
Entre les accions per dinamitzar aquests equipaments, s’han fet sessions
de cuina en directe que han atret la participació de la clientela

M

és accions per dinamitzar el
petit comerç també als mercats municipals, símbol del
comerç de proximitat i de qualitat de
la ciutat. L’activitat Cuina en directe
no és nova, però és ben cert que de
mica en mica ha agafat embranzida
i, si fins ara es feia de manera puntual, per exemple, per Nadal, a l’abril
i al maig han ampliat el nombre de
sessions. Durant aquests dos mesos
s’han fet sis sessions amb demostracions molt variades: cuina amb
Thermomix, amb KitchenAid per fer
postres i una de molt especial, amb
l’alumnat del programa formatiu Joves per l’ocupació.
Els onze nois i noies que s’estan formant en el curs de cuina d’aquest programa formatiu van tenir l’oportunitat
de mostrar davant de la clientela dels
mercats les seves habilitats culinàries,
una prova de foc per a aquests futurs
cuiners i cuineres.

Inscripcions als cicles
formatius de grau
superior
El calendari de matrícula escolar
continua amb la preinscripció als
cicles formatius de grau superior. A Sant Joan Despí l’institut
Francesc Ferrer i Guàrdia ofereix
tres cicles: gestió comercial i
màrqueting; comerç internacional, i projectes d’edificació. Els
estudiants interessats podran fer
la preinscripció del 27 de maig al
6 de juny, i la matrícula de l’1 al 9
de juliol.

Els participants en el programa formatiu Joves per l’ocupació, en una demostració al Mercat del Centre

Noves parades al
mercat del Centre
A l’abril, es va posar en marxa
una nova parada de queviures al mercat, i es va ampliar
una carnisseria per acollir un
obrador i mostrar en directe
determinats tipus de feines. Un
símptoma de la recuperació del
sector comercial

Consells per prevenir les plagues
Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures la presència de d’insectes
com el mosquit tigre i les paneroles,
és més habitual. És per això que tant
l’Ajuntament com la ciutadania treballen per prevenir aquestes plagues.
D’una banda, des del consistori s’ha
netejat el clavegueram i s’ha fet un
tractament preventiu per disminuir
la població del mosquit i les paneroles. Però tot i amb aquestes mesures,
és imprescindible la col·laboració de
la ciutadania. Per exemple, per evitar
la presència del mosquit tigre hem

de procurar que no s’acumuli aigua
(als testos o galledes a les terrasses,
patis o jardins) ja que aquest mosquit
cria en petites superfícies humides.
També hem de canviar sovint l’aigua
de les flors. També és convenient
instal·lar mosquiteres, fet que també
evita les paneroles, així com posar
una malla als desguassos per evitarne l’aparició. Si detecteu una presència anormal truqueu a l’Ajuntament
(93 480 60 00) per informar de la incidència. Així serà més fàcil posar-hi
remei.
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Divendres 16 de maig, el comerç local va obrir fins la mitjanit

La primera Nit de botigues
obertes va ser una festa
Divendres 16 de maig, de 2014 de 20 a 24 hores, Sant Joan Despí va viure
una nit de botigues, de cultura, de sopars, de música, de mercats, d’oci i moltes
coses més als carrers més comercials de la ciutat

O

pen Night Sant Joan Despí 2014. Aquest és el nom sota el qual el passat divendres, 16 de maig, uns 90 establiments de la ciutat van obrir
portes en horari nocturn per celebrar una jornada festiva que, a banda d’estimular el consum al teixit comercial urbà, va servir per potenciar el
vincle entre la ciutadania i les botigues i locals de restauració del municipi.
Els dos principals eixos comercials de Sant Joan Despí, als barris Centre i les
Planes, van ser els escenaris d’aquesta proposta impulsada per l’Ajuntament i
l’associació de comerciants Activa Despí i que va aconseguir omplir d’activitats
els carrers i places, plenes de vida comercial fora de l’horari habitual.
Descomptes i ofertes
Així, 58 botigues van perllongar l’horari fins la mitjanit, oferint interessants
promocions basades, principalment, en productes a 14 euros i descomptes del
14%. La restauració es va sumar a la iniciativa amb 25 bars i restaurants que
oferien menús de nit a 14 euros o, igualment, descomptes del 14%.

De tapes i degustacions als mercats
D’igual manera, els mercats municipals van organitzar una nit de degustació i
beguda a 2€. Al mercat municipal del barri Centre vam trobar un gran assortiment de tapes elaborades amb els productes frescos de les parades i al mercat
municipal de les Planes vam poder tastar els productes del mercat cuinats i preparats perquè es degustessin allà mateix. En total es van vendre 3.500 tiquets.
Propostes festives al carrer
Els establiments participants van oferir les millors propostes per gaudir d’una
nit plena d’activitats de carrer. Així, els carrers del Centre i les Planes es van
omplir de propostes: masterclass de zumba, balls de saló, cercavila itinerant de
xanquers, música en directe, màgia, dansa del ventre, espectacle de Bollywood,
batucada, exhibició de ball sexy style...
Fent cultura i coneixent la ciutat
Però, a més de comprar i participar de les activitats, també van haver-hi alternatives culturals amb dos itineraris per la ciutat, amb l’objectiu de conèixer millor els barris i la ciutat: un, destinat a conèixer l’evolució urbanística i
l’entorn del barri de les Planes, i l’altre pensat per gaudir del patrimoni de Sant
Joan Despí, descobrint l’arquitectura singular de la nostra ciutat al llarg de la
història. Per tal d’enllaçar els dos epicentres d’activitat lúdica i comercial, un
trenet va connectar les Planes i el Centre.
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Nit de dustació als mercats municipals. Els dos mercats de la ciutat es van omplir de clients per degustar tapes elaborades amb productes propis del mercat

ACTIVITAT COMERCIAL AMB VIDA
SOCIAL I CULTURAL
“Sembla una nit de festa”, aquesta frase es va poder
sentir més d’una vegada als carrers comercials de les
Planes i el Centre on la gent va sortir al carrer per
gaudir d’un vespre-nit molt especial. Els mercats van
omplir-se de clientela atreta per la Nit de degustació i
beguda a 2 euros, i els carrers presentaven un ambient
força animat: molts comerços van decorar els seus
locals, hi havia activitats lúdiques i culturals, espais
per fer-se simpàtiques fotografies... i un trenet que
connectava els dos escenaris del primer Open Night.
Ofertes a botigues, bars i restaurants. Els establiments van decorar els locals tot oferint descomptes i ofertes especials en una nit per potenciar el nostre comerç urbà

Cultura i diversió. Les entitats també s’hi van sumar tot organitzant activitats: música, balls, batukada, zumba, dansa del ventre... a banda d’itineraris culturals
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ENTREVISTA

Yolanda Díaz,
nova presidenta
de l’associació de
comerciants
Activa Despí

“Amb esforç i dedicació, assolirem el nostre
objectiu: fer un comerç més competitiu”
L’associació treballa, entre d’altres projectes, en la creació d’un plànol de botigues
i descomptes adreçat als turistes que pernocten a la nostra ciutat

Y

olanda Díaz és la nova presidenta de l’associació de comerciants Activa Despí. Quan no fa ni dos mesos que
és al capdavant de l’entitat i la nova junta, ja ha marcat
els objectius principals sobre els quals han de treballar per enfortir el comerç local. Ens explica quins són els seus plans.
Quins són els principals reptes al capdavant d’Activa
Despí en aquesta nova etapa?
El principal objectiu que ens hem marcat és defensar i beneficiar el conjunt de socis que formen la nostra associació. Afrontem aquest nou càrrec amb entusiasme i energia. Som conscients de la responsabilitat i el treball, però estem convençuts
que amb esforç aconseguirem acomplir el reptes. Volem aconseguir que el comerç de Sant Joan Despí sigui més competitiu
i tenir una oferta comercial atractiva que faci que els nostres
veïns comprin a les nostres botigues i no hagin de marxar fora.
I quines són les principals accions que fareu per començar a assolir aquests objectius?
Fa ja dos mesos que aquesta junta treballa per desenvolupar
accions dinamitzadores per als nostres associats. De fet, acabem de finalitzar una campanya de primavera amb el sorteig de
packs de benestar i oci per gaudir-los en els comerços associats;
hem començat a dissenyar una campanya per a la Festa Major
i estem desenvolupant un projecte molt important: la creació
d’un plànol turístic de Sant Joan Despí on es localitzaran els
comerços associats i que inclouran ofertes que poden aprofitar
els turistes que pernoctin al municipi. A més, estem immer-
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sos en l’elaboració d’un calendari per fer setmanes temàtiques,
com la de la moda, la del benestar, la de l’alimentació... La idea
és dedicar una setmana a fer accions de dinamitzacions d’un
sector concret per potenciar-lo.
Per què és important formar part de l’associació?
Crec que el teixit comercial de Sant Joan Despi, amb molts
anys de trajectòria, es troba en un moment d’apatia, com la
resta de la societat. Però estem convençuts que tenim armes
suficients per despertar-los i fer-los entendre que davant d’un
comerç s’ha de ser optimista i que la nostra associació és un
vehicle que els ajudarà a afrontar els reptes del dia a dia. Per
això uns dels objectius principals que té aquesta junta és aconseguir un nombre més elevat d’associats, ja que és molt diferent
la força que pot tenir una persona que busca el seu benefici
personal, a la proposta estudiada i consensuada per un gran
nombre d’associats.
Què li semblen iniciatives municipals de dinamització
com Firatapa, la Ruta de la Tapa, Firadespí o l’Open Night?
Em semblen molt importants ja que per als comerciants se’ns
obre un ventall d’oportunitats per publicitar els nostres establiments, per donar-nos a conèixer i que els nostres veïns i veïnes
ens coneguin a nosaltres, els nostres productes i serveis, i així
tenir una opinió de la nostra professionalitat. Com a novetat
important, l’OpenNight em sembla una gran oportunitat tant
per gaudir d’una nit d’oci i de cultura com per aprofitar per
arribar a un públic nou.

De dreta a esquerra, Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona; Santi
Vila, conseller de Territori de la Generalitat; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan
Despí, i Jordi Moix, directiu de Patrimoni del Barça, acompanyats de responsables
d’urbanisme i política territorial de la Generalitat, durant la visita a la ciutat esportiva.

En bici, tot descobrint la ciutat.
Després de la trobada a les instal·lacions del Barça, el conseller Vila i l’alcalde
Poveda es van traslladar en bicicleta a l’Ajuntament. Durant el recorregut
l’alcalde va aprofitar per mostrar-li equipaments destacats de la ciutat, com
l’edifici Can Negre, una de les joies del nostre patrimoni modernista.

Ajuntament, Generalitat i FC Barcelona celebren la primera trobada

Pas endavant per fer realitat el nou
Mini Estadi del Barça a Sant Joan Despí
Les obres del nou estadi a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona podrien adjudicar-se
l’any vinent i estar enllestides el 2016 o 2017, segons el club blaugrana

C

L’ampliació de la Ciutat Esportiva Joan Gamper
del FC Barcelona podria ser una realitat d’aquí
tres anys. Aquesta és la voluntat del club blaugrana segons es va avançar divendres, 25 d’abril, durant
una reunió celebrada a les instal·lacions del Barça de
Sant Joan Despí a la qual van assistir el conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila; el
president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda.
El projecte d’ampliació de la Ciutat Esportiva en uns
terrenys annexos de 129.308 m2, comprats al Tennis
El Forn, serviran per a la construcció del nou Mini Estadi i afavoriran, a la vegada, la reordenació i millora
d’aquesta zona de la ciutat. El projecte del Barça, segons
el conseller Vila, “és una excel·lent oportunitat per al
FC Barcelona i també per a Sant Joan Despí, que impulsarà una zona que tindrà centralitat”. Santi Vila ha
afegit, a més, que es tracta d’un “planejament viable”.
El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu,
ha qualificat el projecte d’engrescador tot assenyalant
que, amb aquesta iniciativa, “Sant Joan Despí tindrà
un nou pol d’atracció, totalment integrat a la ciutat”.

Antoni Poveda, l’alcalde, per la seva banda, ha destacat
que l’ampliació de la Ciutat Esportiva que projecta el FC
Barcelona “encaixa amb el model de ciutat que tenim
a Sant Joan Despí, una ciutat petita, plena de bons
serveis i equipaments”. Poveda ha afegit que, des de
l’Ajuntament, “tindrem cura d’assegurar la bona integració del nou equipament, sobretot en aspectes com
ara la mobilitat”.
Ara s’iniciarà la fase administrativa i de tramitació del
projecte amb la intenció de poder licitar les obres durant l’any vinent, amb la qual cosa el nou Mini Estadi
de Sant Joan Despí podia estar enllestit el 2016 o 2017.
En record a Tito Vilanova
L’equipament podria portar el nom de Tito Vilanova,
l’entrenador del primer equip de futbol del Barça recentment desaparegut i molt vinculat a La Masia blaugrana, situada també a la Ciutat Esportiva de la nostra
ciutat. Després de la seva mort, van ser moltes les veus
que demanaven vincular el seu nom al complex esportiu santjoanenc, com a homenatge a un entrenador que
ha fet història.
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Dues jornades al carrer per aportar idees de futur

6 i 7 de juny: dies per a la participació
El procés participatiu SJD 2025 organitza dues sessions de debat al carrer on es
recolliran idees i opinions destinades a millorar la ciutat. Els espais de debat, força actius

D

urant les darreres setmanes s’han multiplicat per la
ciutat diferents sessions de treball emmarcades en el
procés participatiu SJD 2025, que vol comptar amb
l’opinió de la ciutadania per tal de definir les línies estratègiques del desenvolupament de Sant Joan Despí en la propera
dècada. La crida a la participació realitzada per l’Ajuntament
s’ha concretat en quatre jornades amb diferents sessions de
debat: dos espais de debat amb la ciutadania i dues més sectorials, amb treballadors municipals i representants del teixit
econòmic del municipi. En total, només començar, ja són
moltes les persones que prenen part activa en aquest exercici
d’implicació ciutadana amb el disseny del futur del municipi,
“un espai de reflexió pública sobre com ha de ser la ciutat
al segle XXI”, segons paraules de l’alcalde, Antoni Poveda.
El debat surt al carrer
La propera cita tindrà un caire més ampli. Els dies 6 i 7 de
juny, es recolliran opinions al carrer, en dues jornades que
volen tenir també un caire familiar i distès. Així, els més
petits podran dibuixar la ciutat que volen tenir quan siguin
grans; mentre que els adults podran explicar idees o projectes en vídeo, en diferents taules de participació o a través de
diferents elements visuals.
Seguiment al web
Des de la pàgina web SJD2025 (a la qual s’accedeix des del
web municipal sjdespi.cat) es pot seguir l’evolució del procés i consultar informació complementària, com ara el document de diagnosi inicial, les imatges de les sessions o els
documents relatius a les aportacions dels participants. Amb
la informació que es generi, s’elaborarà un document final
que s’espera que estigui enllestit a l’octubre i que inclourà les
propostes de futur per a la millora de Sant Joan Despí.
Recull d’imatges de les primeres jornades participatives del
projecte SJD 2025. De dalt a baix, fotografies de les dues primeres
trobades obertes de caire general (celebrades el 26 d’abril i el
8 de maig). Al mig, la sessió realitzada amb la participació de
professionals dels sectors econòmic i comercial de Sant Joan Despí
(realitzada el 30 d’abril), i , a baix, la primera de les jornades en
què s’ha convocat els treballadors municipals, el 28 d’abril.
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PARTICIPACIo
SESSIONS AL CARRER
• divendres, 6 de juny,
ita
17 a 19 h a la plaça de l’Erm

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.

• dissabte, 7 de juny,
io
11 a 13 h, a la plaça d’Anton
Machado

Entra a www.sjdespi.cat
i sigues part activa
del futur.
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Campus esportiu d’estiu

Del 25 de juny a l’1 d’agost, i de l’1 al 10 de setembre
als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet

Casals i campus,

l’aposta de l’estiu per a infants i joves
L’Ajuntament, les entitats, les escoles i els clubs esportius ofereixen
prop de 2.000 places setmanals de campus i casals plens d’esport,
lleure, anglès... i una llarga proposta d’activitats estiuenques

T
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És una activitat esportiva d’esbarjo adreçada a infants a qui
agradi l’esport, les activitats recreatives i que vulguin passar
un estiu compartint aquestes experiències amb altres infants. Adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2002 i el 2010,
enguany el poliesportiu Francesc Calvet ofereix 125 places
i el Salvador Gimeno 110, amb la possibilitat de comptar
amb altres serveis com el d’acollida o de menjador.

Estades de tennis, pàdel i piscina
del 25 de juny a l’1 d’agost, i de l’1 al 6 de setembre
al Tennis Sant Joan

Activitat que combina, segons les edats i el nivell, l’ensenyament
del tennis i el pàdel amb altres activitats com el bàdminton,
crossfit en anglès i piscina. El Tennis Sant Joan ofereix un total
de 250 places cada setmana als infants i joves de 4 a 18 anys.

El Casalet del Nus

De l’1 al 31 de juliol
Adreçat a nens i nenes nascuts entre 2011 i 2013. 18 places. Al
CE El Nus Centre Cívic Sant Pancraç

ot a punt per gaudir de l’estiu tot aprenent,
compartint, practicant esport... El curs escolar està a punt d’acabar i les famílies busquen
alternatives de lleure i esportives per als seus fills i
filles per conciliar la vida laboral i familiar un cop
les classes han acabat. Any rere any, l’oferta s’amplia
no només en nombre de places, sinó també en
opcions.
De manera global l’Ajuntament, a través dels
campus esportius, les entitats, les escoles i els clubs
esportius ofereixen prop de 2.000 places de casals i
campus per a infants i joves. A través del web municipal, www.sjdespi.cat, podeu consultar l’oferta,
serveis complementaris (menjador, acollida, etc.) i
dates de matriculació dels casals programats aquest
estiu.
A més dels casals i campus, els esplais El Nus, Tricicle i El Castanyot també organitzen colònies i campaments que, puntualment poden complementar
les activitats diàries que es fan als casals i campus.

Casal infantil d’estiu

També en anglès
I com ja comença a ser habitual des de fa uns
quants anys, l’anglès tornarà a tenir un pes específic, no només amb un casal infantil concret,
sinó també a través d’activitats en aquesta llengua
que es fan, per exemple, als campus que organitza
l’Ajuntament.

Els esplais El Nus i El Tricicle organitzen aquest casal en el
marc del projecte Sant Joan Despí, una ciutat plurilingüe.
L’anglès es converteix en la llengua de comunicació i relació
amb activitats adaptades a les diferents edats. Adreçat a
infants nascuts entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2002, aquest any s’ofereixen 80 places setmanals amb
serveis com l’acollida o menjador.

del 25 de juny al 31 de juliol, als centres cívics Les Planes,
Antoni Gaudí, escola Sant Francesc d’Assís i Torreblanca
Una alternativa d’educació en el lleure adreçada a infants
nascuts entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de
2002. Enguany els esplais El Nus i El Tricicle ofereixen
un total de 500 places amb serveis complementaris, com
l’acollida en tres trams horaris, o menjador.

Casal d’estiu jove

del 25 de juny al 31 de juliol, al casal de joves El Bulevard
S’adreça a joves que hagin nascut entre 1998 i el
2001. Amb una oferta de 30 places setmanals,
aquest casal ofereix un munt d’activitats dins i fora
de l’equipament perquè el jovent gaudeixi d’aquests
dies d’una manera diferent i divertida.

Casal d’estiu infantil en anglès
del 25 de juny al 31 de juliol, escola Espai 3

Més oferta per a l’estiu
Campus d’handbol

Del 25 de juny a l’1 d’agost
Adreçat a infants de 6 a 15 anys. 100 places setmanals. Als
poliesportius Salvador Gimeno i del Mig, i al parc del Mil·lenari

Campus de futbol FC Levante
Las Planas
Del 25 de juny al 25 de juliol
Adreçat a infants de 6 a 14 anys. 100 places setmanals. Al
camp de futbol de les Planes.

Campus de futbol UE
Sant Joan Despí

Del 30 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 4 a 12 anys.100 places setmanals. Al camp
de futbol del Centre

Campus de tecnificació
futbol sala

Del 30 de juny a l’11 de juliol
Adreçat a infants nascuts entre 1998 i 2008. 60 places. Al
poliesportiu Francesc Calvet i el pati de l’escola Espai 3.

Casal d’estiu i colònies Grup
d’Esplai El Castanyot

Campus d’hoquei línia

Adreçat a infants de 3 a 14 anys. 60 places. Al local del GE El
Castanyot. Colònies, del 21 al 31 de juliol i del 26 al 31 de juliol
a Vilobí d’Onyar.

Campus de bàsquet

Campaments, colònies,
casals... també al setembre

Casal escola Pau Casals

Del 25 de juny al 18 de juliol

Activitats de l’Esplai El Tricicleal 4 de juliol), campaments
Colònies (Vilanova de Sau, del 30 de juny
juliol) i ruta jove (camins de
(Vilanova de Sau, del 28 de juny al 4 de
ronda, Alt Empordà, del 7 al 14 de juliol).

Activitats de l’Esplai El Nus

3 al 6 de juliol), campaments
Colònies (Breda, del 2 al 6 de juliol, i del
Quirze de Besora, del 12 al 19
Sant
a
i
(Breda, del 30 de juny al 6 de juliol,
del 20 al 28 de juliol).
de juliol) i camp de treball (Selva de Mar,

El Nus
Casal infantil i d’anglès al setembre CE
ts de 3 a 11 anys, de
eça a infan
Tant el casal infantil com el d’anglès, s’adr
tat.
l’enti
de
seu
la
a
bre,
l’1 al 10 de setem

Casal infantil CE El Tricle

2002 i 2011, el casal es farà de
Adreçat a infants nascuts entre els anys
l’1 al 10 de setembre a la seu de l’entitat.

Del 30 de juny al 25 de juliol
Adreçat a infants i joves de 7 a 18 anys. 50 places repartides entre les
quatre setmanes. Al poliesportiu del Mig i la pista Arquitecte Jujol.

Del 25 de juny al 25 de juliol
Adreçat infants de 8 a 14 anys. 50 places setmanals. Al centre
poliesportiu Ugalde i les pistes esportives de l’institut Jaume
Salvador i Pedrol.

Del 25 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 14 anys.150 places setmanals.

Casal escola Joan Perich Valls
Del 25 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 100 places setmanals.

Campus esportiu en anglès de
l’Ateneu Instructiu

Del 25 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 50 places setmanals.

Tallers artístics estiu Dansadespí

Del 25 de juny al 25 de juliol
Adreçat a infants de 4 a 10 anys. 15 places per grup i per torn o setmana. A la seu de l’entitat Dansadespí.
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LA CULTURA

Recull d’imatges
d’uns dies plens
de cultura i
tradició a Sant
Joan Despí

Sant Jordi farcit d’activitats
Un drac que ja té un quart de segle. En Braulio, la bèstia de foc de la Colla de Diables de Sant Joan despí ha fet 25 anys. però està com el primer dia. Així ho

Pels vols de la diada del llibre i la
rosa, la ciutat s’ha omplert de
propostes on els llibres i la lectura
han estat molt presents

L’Eixample celebra l’arribada de la primavera. La plaça del Sol Solet va ser l’epicentre, diumenge 27 d’abril, de la tradicional festa de primavera d’aquest barri. Hi va

haver mercats d’intercanvi i segona ma, de productes ecològics i un destinat al públic menut, a més d’activitats infantils, futbol de botons, tapes i l’actuació del CCA Vicente Aleixandre.

va deixar clar al correfc de primavera del passat 26 d’abril, que va omplir els carrers del Centre de llum, foc i ritme amb la participació de diferents colles.

Dies molt literaris. A dalt, l’escriptora Bel Olid durant la
xerrada que va oferir a la biblioteca Mercè Rodoreda; a la dreta,
un moment de les lectures de gent gran en homenatge a Joan
Vinyoli i, a sota, la sisena Nit de Contes i Poesia.

Sant Jordi omple les places. Llibres, roses i molt més. Diferents punts de la ciutat, el 23 d’abril, van aplegar a més de les tradicional parades de llibres i de roses,
activitats per gaudir d’un dia tan especial: activitats infantils, taller de puntes de coixí, exposició i concurs de pintura, i ballada de sardanes van ser algunes de les propostes
que van fer que enguany tornéssim a viure una Diada de Sant Jordi molt especial sense haver de sortir de Sant Joan Despí.
16

Dies de caramelles. Com mana la tradició, les cantades de caramelles es
van tornar a sentir als carrers del Centre gràcies a la societat Cor de Flora.
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La cantant mallorquina actuarà el 21
de juny al parc de la Fontsanta

Chenoa,
concert
estrella de la
Festa Major
L’artista ha tret recentment el seu setè
treball, Otra dirección • També està
confirmat l’espectacle Va parir tour de
Ràdio Flaixbac que aplegarà als
seguidors més joves al parc de la
Fontsanta, divendres 20 de juny

C

henoa, Soy mujer, Nada es
igual, Absurda cenicienta...
fins arribar a Otra dirección, el
setè treball de la cantant mallorquina
que va saltar a la fama arran de la primera edició de l’exitòs programa de
televisió Operación Triunfo, ja fa 12
anys. Una dècada després, una de les
veus amb més caràcter del popular
programa ha consolidat una carrera

forjada en el treball i la constància,
sempre amb un segell molt personal.
Una veu que no deixarà ningú indiferent (dissabte 21 de juny, al parc de
la Fontsanta), en el que serà el concert estrella de la Festa Major de Sant
Joan Despí.
Ella serà el plat fort musical, però la
Festa Major també ens portarà més
música amb l’espectacle Va parir

Tour de Ràdio Flaixbac (divendres
20 de juny, parc de la Fonstanta) que
any rere any aplega el públic més
jove i la música més actual. Tampoc
hi faltaran les activitats per als més
petits, humor, cabaret o activitats
d’arrel tradicional com el correfoc o
els gegants. De totes aquestes activitats en tindreu informació detallada
en el proper Butlletí.

El santjoanenc Alfonso Acero presenta
el libro Tu secreto para estar bien
Alfonso Acero i Maria Ángeles Royo, autors del
llibre Tu secreto para estar bien van xerrar sobre
la motivicació, la relaxació i la meditació com a
eines per avançar en la vida, amb els paticipants
a la trobada celebrada dimarts 13 de maig a la
biblioteca Mercè Rodoreda. Durant la presentació
es va realitzar una experiència pràctica entre tots
els assistents. Acero i Royo són autors de diversos
llibres sobre aquesta temàtica.
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Nou projecte de foment de la lectura a càrrec dels lectors més joves de la ciutat

Els joves aconsellen lectures
Nois i les noies de 8 a 17 anys col·laboren amb les biblioteques de Sant Joan Despí
en l’adquisició i recomanació de llibres adreçats a aquest col·lectiu

D

iversos estudis sobre hàbits de lectura han demostrat que
els joves llegeixen més quan algú del seu perfil els recomana la lectura. Tenint en compte aquesta realitat, les biblioteques de Sant Joan Despín han posat en marxa una iniciativa a
través de la qual un grup de joves, d’entre 8 i 17 anys, ha anat a les
llibreries de la ciutat i, deixant-se guiar per les seves preferències,
ha comprat llibres que, un cop llegits, recomanaran a través de les
xarxes socials i els newsletters d’aquests equipaments. L’objectiu,
però, va més enllà del foment de la lectura entre aquest col·lectiu,
ja que també fomenta l’apropament de la biblioteca i els nois i noies
al comerç local, una manera de col·laborar i establir sinergies de
col·laboració.
Fem biblioteca, compra a Sant Joan Despí
Sota aquest lema, les biblioteques continuen amb la campanya iniciada per Sant Jordi per fomentar la compra de llibres a Sant Joan
Despí. Els usuaris que hagin comprat un llibre a la ciutat poden
lliurar-lo a la biblioteca (cal presentar el tiquet de compra) i a canvi rebran un val de cinc euros amb el qual podran adquirir-ne un
altre. La idea és ampliar el fons de llibres amb novetats, i alhora
impulsar la compra d’altres en els establiments de la ciutat.

S’amplia l’horari per a
les aules d’estudi per
preparar exàmens
I com ja és habitual en aquesta època
d’exàmens, les aules d’estudi de les biblioteques obriran més hores. Així, els dies
31 de maig, i l’1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28
i 29 de juny, la biblioteca Mercè Rodoreda obrirà els dissabtes de 16 a 22 hores,
mentre que la Miquel Martí i Pol ho farà
els diumenges de 10 a 14 i de 16 a 22
hores. A més, la biblioteca Miquel Martí i
Pol obrirà el dilluns 9 de juny (festa local
a Sant Joan Despí) també de 10 a 14 i de
16 a 22 hores.

19

Nois i noies de 4 a 14 anys

Petits grans lectors
253 infants llegeixen al voltant de 2.000
llibres a través del Concurs de Superlectures
que han organitzat les biblioteques Miquel
Martí i Pol i Mercè Rodoreda

E

l 2013 el 88,3% dels menors catalans va dedicar una
part del seu temps lliure a llegir llibres, i un 72,2%
es declarava un lector o lectora freqüent segons
l’Observatorio de la Lectura y el Libro, organisme adscrit
al Ministeri d’Educació. Els infants cada cop llegeixen
més i a Sant Joan Despí ho podem comprovar de manera empírica amb un concurs, el de Superlectures, que ja
fa uns quants anys van engegar les biblioteques Miquel
Martí i Pol i Mercè Rodoreda per promoure la lectura entre els infants de 4 a 14 anys. Atrets per la lectura i engrescats a través d’un joc participatiu, 253 infants han llegit
en sis mesos al voltant de 2.000 llibres. Més enllà de ser
un simple rànking de lectures, el Concurs de Superlectures els motiva a través del joc a descobrir i jugar. Si a
la Miquel Martí i Pol havien de descobrir un personatge
misteriós a mesura que llegien, a la Mercè Rodoreda es va
fer una mena de trivial per descobrir la biblioteca i altres
misteris.

Gran èxit de la 5a edició del Premi Jujol de Dansa Jove

El cap de setmana del 10 i 11 de maig, Sant Joan Despí es va convertir en la capital de la dansa amb la celebració de la cinquena edició del Premi de Dansa Jove. 350 ballarins i ballarines de 26 escoles de dansa d’arreu de
Catalunya van mostrar el seu talent en les disciplines de clàssic, hip-hop i contemporani. L’Espai Físic.EscoladeDansa va aconseguir set guardons en la disciplina de contemporani en diferents modalitats, tan individuals
com grupal. Entre els guardons que es van lliurar es troben beques per estades i cursets en diferents escoles.
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Exposició
Centre Jujol-Can Negre fins al 8 de juny
Festes
alsalbarris:

L’alumnat de l’Escola Municipal d’Art
mostra la seva creativitat
El centre acull una mostra del talent artístic dels alumnes que es formen
en aquesta escola amb una trajectòria de més de 25 anys

I

maginació, llibertat creativa, producció artística... tot això i molt més conforman el món de l’Escola Municipal
d’Art de Sant Joan Despí des de fa més
de 25 anys. Com és habitual, i coincidint
gairebé amb la cloenda del curs, l’escola
ens ensenya la producció artística del seu
alumnat amb una exposició molt especial. Quina millor cloenda que ensenyarnos una part de la feina que han desenvolupat al llarg del curs?
Cada curs ha escollit un tema diferent. El
trencadís que Friedensrecih Hundertwasser va deixar a la Casa Hundertawasser,
un dels edificis més emblemàtics de Viena, que comparteix la inspiració del modernisme català, ha inspirat els treballs
de l’alumnat de pintura i dibuix i dels de
moda, que també han preparat petits dissenys de grans modistos, mentre que els
de ceràmica mostraran peces de lluïment
del seu esmaltat centrades en la tècnica

Sobre aquestes línies, dos dels moments
de l’exposició. A la dreta, Mati Balsera,
una de les responsables de l’entitat,
durant la seva intervenció amb l’alcalde,
Antoni Poveda, i el regidor de Cultura,
Àlex Medrano

Un dels moments de la inauguració de la nova exposició de Can Negre

de la cristal·lització. Per la seva banda, els
de ioga reproduiran algunes de les posicions més conegudes d’aquesta activitat
física, mentre que els de fotografia ens

ensenyaran una part del treball personal
que han fet durant aquest curs. Enguany
han passat al voltant de 200 alumnes per
les instal·lacions d’aquesta escola.

Una dècada de disseny social. L’entitat sense ànim de lucre Trimatge ha
volgut celebrar amb tota la ciutadania els seus 10 anys de disseny social amb
una exposició al Centre Jujol-Can Negre. Trimatge, que forma part de la Xarxa
d’Educació en Comunicació ha desenvolupat centenars de projectes a la ciutat,
sobretot, de la mà de les entitats. A la mostra vam poder fer un repàs per alguns
dels seus dissenys més coneguts.
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l'agenda
la ciutat, al dia
Consulta l’agenda
actualitzada a través
del telèfon smartphone,
amb aquest codi

MAIG

10.30 hores

CAMINADA CULTURAL PEL
RIU LLOBREGAT

Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre

28 dimecres
Àrea de Serveis a la Persona

cal inscripció prèvia. Preu: 32 euros

De 19 a 21 hores

TALLER DE PINTXOS BASCOS VS
MONTADITOS
Casal de joves El Bulevard

2

dilluns
19 hores

TALLER DE HI HAT CUPCAKES
Casal de joves El Bulevard

taller per aprendre a fer cobertura de merenga amb 		
xocolata fosa. Cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros.

3

AULA D’ESTUDI

Centre Jujol-Can Negre

inauguració, 18 de juny a les 20 hores
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Biblioteca Mercè Rodoreda

diumenge

De 16 a 22 hores

AULA D’ESTUDI

Biblioteca Mercè Rodoreda
19 hores

CONCERT DE FESTA MAJOR
DE LAUD’ARS

De 17 a 22.30 hores

Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda

clàssics com El gat amb botes i Els músics de
Bremen a càrrec d’Utuzzi. Recomanat per a
infants de 4 a 8 anys.

tallers infantils (17 h); xocolatada (18 h); grup 		
d’animació infantil (18.15 h); havaneres (de 20 a
21.30 h) i actuació del Duo E2 (22.30h).

TALLER OCUPA’T: Destaca!		
Prepara’t el teu cv creatiu
Casal de joves El Bulevard

4

un espai per aprendre i gaudir de la música
a través del joc. A càrrec de Minimúsics.
A les 11.30 h, taller adreçat a famílies amb
infants menors de 18 mesos, a les 12.30 per
a infants de 18 a 36 mesos. Cla inscripció
prèvia. Places limitades.

gratuït. Cal inscripció prèvia

dimecres
De 19 a 21 hores

TALLER: Cuina de
reaprofitament

Biblioteca Miquel Martí i Pol

cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros.

Casal de joves El Bulevard

Plaça del Centre Cívic Torreblanca

diumenge
FESTES DE BARRI PLA DEL
VENT-TORREBLANCA
Plaça M.A. Capmany

inflables (de 10 a 13 h); missa (11 h); concert
coral a l’església (12 h) i bany d’escuma (13 h).

activitat que realitzen conjuntament els
ajuntaments que fan servir aquesta instal·lació: 		
Sant Joan Despí i Esplugues.

TALLER D’EDUCACIÓ
MUSICAL EN FAMÍLIA

Centre Jujol-Can Negre

concert de l’orquestra de llaüts i guitarres.

19 hores

TOCS MUSICALS DE FESTA
MAJOR
Pati del Diamant CC Mercè Rodoreda

De 10 a 13 hores

Deixalleria (av. del Baix Llobregat, s/n)

FESTES DE BARRI PLA DEL
VENT-TORREBLANCA

18.30 hores

8

VISITA GUIADA A LA
DEIXALLERIA

Espai Aloma CC Mercè Rodoreda

De 10 a 14 i de 16 a 22 hores

AULA D’ESTUDI

ICARTH

el curs també es farà el diumenge de 9.30 a 14 h.
Més informació www.icarth.es.

D’11 a 13 hores

9.30 hores

DIMARTS DE CONTE: contes
clàssics musicats
De 16 a 22 hores

dissabte

dimarts

De 7 a 22 hores

Biblioteca Mercè Rodoreda

7

11.30 i 12.30 hores

PASSEGEM PER SANT
JOAN DESPÍ

del 3 al 12 de juny
Mostra dels treballs del
Centre Obert

1

CURS DE TERÀPIA DE
MOVIMENTS RÍTMICS (BRMT)

l’alumnat s’acomiada del curs amb aquest
concert especial.

divendres

actuacions de Green Pigs, Six Miles Wide,
Erotic Psycho i Tribute. Entrada gratuïta.

passeig de la gent gran per la ciutat.

del 18 de juny al 20 de juliol
Artistes de Sant
Joan Despí

de 9 a 13.30 i de 15 a 20 h

Teatre Mercè Rodoreda

el curs es farà durant els dies 5, 12, 19 i 26
de juny i està adreçat a persones adultes

Casal de joves El Bulevard

Plaça del Mercat

Juny

14 dissabte

HARD ROCK FEST

FESTIVAL SOLIDARI DE 			
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE LES PLANES

Centre Jujol-Can Negre

FI DE CURS ESCOLA DE
MÚSICA ENRIC GRANADOS

22 hores

aprendrem a centrar la ment de manera cons-		

inauguració, 3 de juny a les 20 hores

18 hores

mostra de tallers (de 18 a 20 h); sopar de famílies
(de 20 a 22 h); grup d’animació (de 22 a 24 h)

festa final de tallers del centre cívic i monòleg

Plaça de la Sardana baixos (seu de l’Associació
de dones Montserrat Roig)

EXPOSICIONS

Plaça de l’Ermita

Plaça del Centre Cívic Torreblanca

JORNADES DE SALUT
DE LA DONA: sessió de 		
‘mindfulness’

amb la col·laboració de l’Escuela de Danza Loli Pélaez i
la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, es reco-		
lliran diners (preu de l’entrada, 5 euros) per destinar-los a
la compra de productes frescos per a les persones més
vulnerables, dins del projecte de la Taula de Coordinació
amb els mercats municipals.

Plaça de l’Ermita

FI DE CURS CE EL NUS

FESTES DE BARRI PLA DEL
VENT-TORREBLANCA

De 19 a 21 hores

Auditori Miquel Martí i Pol

De 18 a 24 hores

21.30 hores

29 dijous

31 dissabte

17 hores

tallers infantils, xocolatada, grup d’animació 		
amb escuma, batucada, concert. Servei de barra i
sopar d’entrepà.

Parc ciclista del Llobregat

6

13 divendres

FI DE CURS GE EL CASTANYOT

CURS D’INICIACIÓ PER
APRENDRE A ANAR EN BICI

cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros.

cient en l’experiència del present.

De 18 a 19 hores

De 18 a 19 hores

Plaça de la Torre (parc de Torreblanca)

a més del servei de préstec de material per jugar, 		
activitats guiades amb educadors, aquest dia es farà La
festa del medi ambient. Inventem un món, portem a la
pràctica el món que desitgem.

Biblioteca Mercè Rodoreda

a partir dels 16 anys.

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
DE TORREBLANCA

AULA CULTURAL: Visita als 		
jardins Mar i Murtra de Blanes

AULA D’ESTUDI

Parc ciclista del Llobregat

De 10.30 a 14 hores

8.15 hores

De 16 a 22 hores

dijous
VISITA LÚDICA AL PARC
CICLISTA DEL LLOBREGAT

cal inscripció prèvia al telèfon, 93 373 73 63, o 		
correu electrònic, cannegre@sjdespi.net. Preu: 3 euros.

17 hores

fins al 8 de juny
Treballs de l’alumnat de
l’Escola Municipal d’Art

5

De 10 a 14 i de 16 a 22 hores

AULA D’ESTUDI

9

Biblioteca Miquel Martí i Pol

dilluns
De 10 a 14 i de 16 a 22 hores

AULA D’ESTUDI

Biblioteca Miquel Martí i Pol

10 dimarts
18.30 hores

TALLER OCUPA’T: Les claus 		
d’una bona entrevista
Casal de joves El Bulevard

audicions d’alumnes de 3r i 4t de l’Escola de
Música Enric Granados.

15

diumenge
De 10 a 14 i de 16 a 22 hores

AULA D’ESTUDI

Biblioteca Miquel Martí i Pol
De 10.30 a 14 hores

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
DE TORREBLANCA
Plaça de la Torre (parc de Torreblanca)

servei de préstec de material, activitats guiades
amb educadors i taller per construir un atrapa somnis

17 dimarts
9.30 hores

PASSEGEM PER SANT
JOAN DESPÍ
Plaça del Mercat

passeig de la gent gran per la ciutat

cal inscripció prèvia. Taller gratuït

11 dimecres
De 10.30 a 12 hores

LLIURAMENT DELS PREMIS DE 		
RELATS BREUS DE DONES I 		
CLOENDA DELS TALLERS DE DONES		
Teatre Mercè Rodoreda		
De 19 a 21 hores

TALLER DE TAPES CREATIVES		
Casal de joves El Bulevard

cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros

18 dimecres
De 19 a 21 hores

TALLER: coques de Sant Joan
Casal de joves El Bulevard

cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros
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EN IMATGES

Sant Joan Despí en flor • mural modernista • dansa i música • premi M. A. Figuerola • Valentín Bonilla, president
d’honor de l’AVV l’Eixample • Nit Activa Despí • Cruz de Mayo • estelada d’espelmes • festival de l’Esbart

Talents de la música i la dansa

Plantes i flors per a tothom
Fins a 10.500 plantes de temporada i aromàtiques es van lliurar aquest
any en el marc de la campanya Sant Joan Despí en flor. Enguany, els
ciutadans i ciutadanes van poder adquirir una planta a canvi de dos
tiquets de compra en establiments de la ciutat. Una manera de donar la
benvinguda a la primavera i incentivar el comerç urbà.

Estelada de llum a la plaça Catalunya
L’Assemblea Nacional Catalana de Sant Joan Despí va fer una Estelada de
llum amb espelmes a la plaça de Catalunya, davant de Can Negre, el passat
26 d’abril. Durant l’acte es van llegir poemes de diversos autors catalans i
va intervenir Jaume Marfany, vicepresident de l’ANC. Amb aquesta activitat
l’ANC vol acostar els veïns “al dret que tenim per decidir el nostre futur el
proper 9 de novembre”, van assenyalar des de l’ANC.
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El Teatre Mercè Rodoreda
va acollir el 26 d’abril la
representació de l’espectacle
MusicaEnDansa, un projecte
interdisciplinari de l’entitat
DansaDespí i l’Escola de Música Enric Granados. Una fusió
de música en directe, interpretada per alumnes de l’escola,
amb els balls d’estudiants
de dansa. Les entitats van
engegar una campanya de
micromecenatge per portar
endavant el projecte.

Cruz de Mayo, arriba la primavera

I un any més, la plaça del
Mercat es va tornar a omplir
de flors i de públic per participar en una nova edició
de la Cruz de Mayo, una tradició que el Centro Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre
organitza a la ciutat des
de fa més de vint anys. A la
imatge, un dels moments de
l’actuació del grup de ball de
l’entitat. Enguany van actuar
Rocío Guerra i Manuel Orta
com artistes convidats.

Festival de l’Esbart Dansaire

L’Esbart Dansaire de Sant
Joan Despí va celebrar el seu
37è Festival de Primavera el
passat dissabte 17 de maig
al teatre Mercè Rodoreda.
En aquesta edició han
participat totes les seccions
de l’entitat: infantils petits,
infantils grans, juvenils, Cos
de Dansa i, a més, un grup
d’antics dansaires es van
aplegar per tornar a ballar
la “Marina”.

President d’honor
L’AVV l’Eixample va nomenar, a títol pòstum, Valentín Bonilla
com a president d’honor de l’entitat per la seva dedicació i
col·laboració al llarg de molts anys. A la imatge, el president de
l’entitat, Josep Maria Segura, amb la vídua i la filla de Valentín
Bonilla, durant el lliurament d’una placa homenatge.

Comerç col·laboratiu
L’associació de comerciants Activa Despí va organitzar
el 3 de maig la Nit d’Activa Despí, la primera trobada
d’associats d’aquest any. Els socis i sòcies van preparar un
tast de vins, cerceses i degustació de productes de botigues associades per compartir una vetllada de germanor i
d’intercanvi d’idees i projectes.

Mural modernista a l’escola
Alumnes de tercer a sisè de l’escola Joan Perich i Valls, amb l’ajuda de
les monitores de Donavol i d’un muralista professional, han pintat un
dels murs del pati de l’escola amb edificis i detalls modernistes, com la
Torre de la Creu, o el drac del parc Güell.

Premi al coneixement
Joana Bertomeu va ser la guanyadora de la segona edició del Premi
Maria Antònia Figuerola, cofundadora de la Fundació El Brot, amb
el treball Dues rutes literàries de l’obra de Gerard Vergés. El guardó
vol promoure el coneixement històricogeogràfic de Catalunya i la seva
aplicació pedagògica.
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EN IMATGES

DESPÍ ESPORT

Setmana de la gent gran

Hi ha hagut una molt bona acceptació en el període de prova de dos mesos
gren gran en forma: masterclass al centre esportiu Ugalde

L’obertura dels poliesportius a les 6.30 h
es consolida després de la prova pilot
Els poliesportius municipals cotinuaran prestant servei a primera hora del matí
Durant els mesos de març i abril es va portar a terme una
prova pilot consistent a obrir els poliesportius a les 6.30
hores del matí, per tal de facilitar a les persones usuàries
dels poliesportius la pràctica esportiva abans d’anar a la
feina i que poguessin anar una mica més tranquils.
L’experiència ha estat tot un èxit i l’afluència a primera hora del matí ha estat molt elevada, concretament la

noces d’or, cinquanta anys de convivència

havaneres, mostra de pastissos i cloenda multitudinària
El 16 de maig es va cloure la darrera edició de la Setmana de la Gent Gran que des del dia 6 d’aquest mateix mes ha ofert un ampli
ventall d’activitats a aquest col·lectiu. Els sèniors santjoanencs i santjoanenques van començar amb una sessió d’activitat física al
poliesportiu Ugalde i van tancar el programa amb un ball al del Mig. Entremig, han participat en una mostra de pastissos, visita al
Born, una tarda de teatre, balls, una conferència sobre el quart món, etc.
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mitjana d’assistents entre les 6.30 i les 7 hores ha estat de
50 persones diàries. Després de realitzar una valoració, el
Departament d’Esports de l’Ajuntament ha decidit mantenir aquests horaris, és a dir, el poliesportiu Francesc
Calvet obrirà els dilluns, dimecres i divendres a les 6.30
hores del matí i el poliesportiu Salvador Gimeno ho farà
els dimarts i dijous.

Les piscines Fontsanta, preparades per a l’estiu
El proper 14 de juny s’inaugura la temporada d’estiu a les piscines
Fontsanta i, com cada any, aquest dia hi haurà inflables per tal de fer
la festa de l’aigua.
Durant l’hivern s’ha aprofitat per fer una sèrie d’obres i reparacions
a la instal·lació, concretament s’han substituït totes les rajoles de les
piscines que havien saltat o estaven en mal estat, per unes de noves,
i s’ha donat una nova vorada a tota la piscina. També s’ha canviat
part de paviment de la platja de piscina i alguna actuació a la sala de
màquines de la instal·lació. A més, se substituiran 15 para-sols per
uns de nous.
La temporada, que s’allargarà fins al 7 de setembre, es podrà gaudir
amb la possibilitat de l’abonament de temporada o de mitja temporada, a més de l’entrada puntual. Una setmana abans es podran
comprar els abonaments als poliesportius Francesc Calvet i Salvador
Gimeno i, a partir del 14 de juny, a les mateixes piscines Fontsanta.

Els inflables tornaran a estar presents a la festa inaugural
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Handbol
de
primera
Ascens històric. Imatges dels equips sènior masculí (a dalt) i femení (a baix). La intensitat i l’emoció es va
palpar als partits (fotografies a peu de pàgina) en els quals van assolir els reptes de pujar de categoria

E

l cap de setmana del 16, 17 i 18 de
maig tindrà per sempre més un
racó en la memòria esportiva de
Sant Joan Despí, i molt especialment al
Club Handbol. Durant aquests tres dies,
l’Handbol Sant Joan Despí havia de disputar a la ciutat dos reptes esportius: la fase
d’ascens a Primera Nacional de l’equip sènior masculí, i el TOP–4 de Primera Catalana per l’ascens de l’equip sènior femení
a Lliga Catalana, la màxima categoria de
l’handbol femení català.
Ascens a Primera Nacional masculina
La Fase d’ascens a Primera Nacional masculina va enfrontar l’Handbol Sant Joan
Despí, el B.M. Maristes de Saragossa
(campió d’Aragó ), el B.M. Marni (campió
de la Comunitat Valenciana) i el B.M. Maristes de Pamplona (campió de Navarra).
El primer dia, l’equip local va guanyar
amb comoditat els pamplonesos per 3022, tot i que el gran repte era la segona jornada amb els B.M. Maristes de Saragossa,
que es jugava continuar a la competició.
Amb les grades del poliesportiu Salvador
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Gimeno plenes a vessar, al descans, l’equip
santjoanenc perdia de 5 gols, 15-10. Tot es
va capgirar al segon temps. Els jugadors
locals van sortir amb una vitalitat i una
força increïbles fins a empatar quan faltaven pocs minuts per al final. Un últim
gol de llançament de 7 metres va posar
el club santjoanenc per davant. Amb el
temps finalitzat l’equip aragonès encara va
disposar d’un últim llançament, però no
va ser gol. Amb un resultat final de 26-25
l’eufòria es va desfermar, l’alegria i felicitat eren màximes: l’Handbol Sant Joan
Despí ja era equip de Primera Nacional
per primera vegada en la seva història.
El diumenge 18 el club encara s’havia
d’enfrontar al B.M. Marni per decidir el
campió del sector. Amb el gol average a
favor, als santjoanencs només els feia falta
un empat. El resultat final, 25-25, els va
donar també aquest títol.
El femení, a la Lliga Catalana
L’equip sènior femení portava la primera i
la segona fase de la competició invicte. El
TOP-4 final era l’última prova que faltava

El primer equip masculí del
Club Handbol Sant Joan
Despí jugarà a Primera
Nacional i el femení ho farà
a la Lliga Catalana
per assolir el gran objectiu: pujar a la Lliga
Catalana. I ho van aconseguir guanyant
els dos partits amb comoditat, van quedar
campiones de Primera Catalana femenina
i és l’únic equip en la història de la competició que ha guanyat tots els partits.
Però anem a pams. El dissabte 17 de maig,
les santjoanenques van jugar la semifinal
guanyant amb comoditat a l’H. Gavà per
21-14. L’ascens ja estava assolit, ja eren
equip de Lliga Catalana, però faltava la
cirereta del pastís: ésser campiones de
la competició. L’endemà l’equip local no
va decepcionar el seu públic –les grades
estaven plenes– i es va imposar amb un
contundent 26-15 a l’H. Canovelles. Tots
els objectius s’havien assolit.
L’Handbol Sant Joan Despí ha assolit un
gran èxit esportiu que el col·loca en el tercer nivell de l’handbol masculí espanyol i
en el primer de l’handbol femení català.
Aquest gran èxit esportiu és fruit d’un
treball que va començar a prendre forma
quan es va crear, a l’any 2000, l’escola municipal d’handbol, que va evitar la desaparició de l’handbol a Sant Joan Despí.

Alegria i celebració amb l’afició
I després de la feina ben feta, els guanyadors i les
guanyadores van celebrar amb l’afició i la resta de
membres del grup les merescudes victòries. Sobre
aquestes línies, els dos equips mostren la seva alegria per l’ascens i, tant les noies com els nois, van
fer la tradicional mantejada als seus respectius
entrenadors. A dalt, a la banda dreta, l’alcalde,
Antoni Poveda, amb el capità Guillem Crossman,
i la capitana, Paula Plana, mostrant orgullos les
copes del triomf, acompanyats de Joana Despí, la
mascota de l’esport local. A la dreta, l’afició, incondicional, va omplir les grades amb 600 persones
els tres dies de competició.
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Al Salvador Gimeno i voltants

Será una categoría de la tradicional Cursa de Sant Joan Despí

Festa de cloenda

La ciudad acogerá el insólito encuentro de
atletas que corren descalzos o minimalistas

de la temporada
d’esport escolar

Dissabte 7 de juny al matí, la tradicional
festa que organitza l’Ajuntament

Elements lúdics i esportius presidiran aquesta matinal festiva

Els infants que han participat en l’esport escolar de
la ciutat podran gaudir de variades activitats ludico-esportives a la Festa Cloenda, tot ensenyant la
polsera que se’ls haurà donat prèviament. Aquells
infants que no han participat, també podran gaudir
de les activitats aconseguint la polsera a canvi d’un
quilo d’aliments per a fins solidaris.
El parc del Mil·lenari, el poliesportiu Salvador Gimeno i l’escola Sant Francesc d’Assís s’ompliran
d’activitats el 7 de juny de 10 a 13.30 hores.
Hi haurà inflables, circuit amb bicicletes, scalextric,
karts..., a més dels esports tradicionals a la nostra
ciutat. Enguany, com a novetat, hi haurà sessions de
zumba, la modalitat esportiva de moda.

L’handbol base ha estat protagonista a la ciutat

El Club Atletisme Despí
organiza este encuentro
que profundiza en la
especialización de correr descalzo o
con calzado en la mínima expresión

Información e inscripciones:
www.encuentrobarefoot.com

S

ant Joan Despí recoerá el testigo de la ciudad
hermana de Montilla, que celebró exitosamente la primera edición, y organizará el II
Encuentro Nacional de Corredores Descalzos y
Minimalistas.
La edición de este año de la Cursa de Sant Joan Despí, que se celebra el 14
de junio, contrará con la categoría de corredores descalzos y minimalistas.
El correr de manera minimalista es hacerlo con una simple suela ligada al
pie, aunque hay zapatillas minimalistas ligeras y cómodas.
La carrera tendrá la salida a las 20.30 horas del exterior del polideportivo
municipal Salvador Gimeno y discurrirá por las calles del barrio Centro y
por los aledaños de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, hasta llegar al punto
de salida.
Además de la carrera, se celebrarán diversos actos con profesionales del
entrenamiento y sanitarios, además de practicantes de esta modalidad
deportiva, para aportar datos y experiencia sobre los beneficios de correr
de esta manera natural.

Programa de actividades
13, 14 y 15 de junio
Viernes 13 de junio
19.30 h. ACTO INAUGURAL
Presentación del evento y
bienvenida de las autoridades a los barefooters y
a los índios Tarahumaras,
quines explicarán su pasión
por correr. Se inaugurará
también la exposición del
fotógrafo JJ Vico, Los valores
del deporte (foto).

Sabado 14 de junio
11.30 h PONENCIA

Top-4 infantils i juvenils femenins
El dies 12 i 13 d’abril es van disputar al poliesportiu Salvador
Gimeno els Top 4 de Lliga Catalana infantil femení i de Primera Catalana juvenil femení. S’enfrontaven els quatre millors de
cada categoria per proclamar el campió de lliga.
L’infantil femení A va jugar el Top 4 de Lliga Catalana, que és
la màxima categoria de Catalunya, juntament amb Granollers,
Sant Quirze i Amposta. D’aquest grup el campió va ser el Granollers, mentre que el Sant Joan va haver de conformar-se amb
la quarta plaça.
Al Top de l’equip juvenil B també van participar Granollers,
Sant Cugat i Canovelles. També en aquesta categoria es va
imposar el Granollers, tot guanyant la final l’equip de la nostra
ciutat per 24-27.
30

a cargo de Alex Álvarez, de La Clínica del
Corredor, quien pone en cuestión muchas
de las prácticas del running.

Trobada de Minihandbol
L’11 de maig va tenir lloc la Trobada de Minihandbol que organitza l’Handbol Sant Joan, en què van
participar 45 equips de tot Catalunya, distribuïts en
nou pistes. La competició es va dur a terme ininterrompudament de 9 a 19 hores. Cal destacar que
l’Handbol Sant Joan va aconseguir ser campió en tres
categories: aleví masculí i aleví i benjamí femení.
La jornada va finalitzar amb el lliurament de trofeus
a càrrec de l’alcalde, Antoni Poveda, i del porter
bosnià de la secció d’handbol del Futbol Club Barcelona, Daniel Saric. A més, es va comptar amb la
presència de David Barrufet, exporter internacional
del Barcelona.

12.30 h. PONENCIA: CORRER CON
CALZADO MINIMALISTA

Participarán índios de la tribu Tarahumara (México)
En el encuentro se contará con la presencia de dos representan
tes del
pueblo Tarahumara, asentado en el estado de Chihuahua (Méxi
co),
quienes explicarán la cultura ‘corredora’ ancestral de su tribu.
Debido a las condiciones especiales de la región donde viven
, están considerados los corredores más resistentes del mundo. Las carrer
as de larga distancia son uno de los ejes de su identidad cultural. Puede
n correr
unos 600 kilómetros en un lapso de menos de tres días. Esto
supone, 16
maratones. Corren descalzos o con sandalias hechas de piel
de venado.

A cargo de Teodoro Vázquez, de
bolgdelrunner.com

16 h. MESA REDONDA

de varios especialistas, que hablaran sobre
correr descalzo.

17 h. VIDEO CONFERENCIA
con Jon Iriberri, experto en
biomecánica de running.

Domingo 15 de junio
9.30 h. TROTE CON LOS TARAHUMARAS
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El Levante Las Planas pierde la máxima categoría del fútbol femenino

Una experiencia que suma
Se consumó el descenso del Levante, pero se augura un prometedor futuro
con el ascenso del juvenil a Primera

D

espués de dos inolvidables temporadas en la élite del fútbol español, el
FC Levante Las Planas ha descendido a Segunda División. El equipo planense
ha representado a Sant Joan Despí por todo
el territorio nacional y se ha enfrentado a los
mejores clubs del fútbol femenino español.
“Eso no nos lo quita nadie -apunta el presidente Oscar Rescalvo-, pero ha sido una
decepción el descenso y nos quedamos
con un sabor agriduce. Han habido diversos factores: mala planificación, jugadoras
jóvenes e inexpertas, malos arbitrajes y alguna dosis de mala suerte.”
Éxito del juvenil cadete
El club tendrá que seguir trabajando para
hacer un equipo competitivo que vuelva a
dar alegrías. De entrada, la base hace prever
buenos augurios. El equipo juvenil-cadete A,
dirigido por Javi Jiménez y Miriam Sánchez,
después de una temporada espectacular en
Segunda División, se ha proclamado brillante campeón y ha ascendido a Primera tres
jornadas antes del final de la competición,
superando en puntos de forma contundente
a sus perseguidores.

El equipo planense, arriba, ha luchado hasta el final por la permanencia
en Primera División. Abajo, el equipo juvenil-cadete A, que ha conseguido
brillantemente el ascenso a Primera

La UE Sant Joan Despí preveu aplegar enguany
uns 50 equips al seu Torneig Cebrià Benages

D

el 20 al 22 de juny es disputarà el Torneig Vila de Sant
Joan Despí-Cebrià Benages, organitzat per la Unió
Esportiva Sant Joan Despí, reservat a les categories
aleví, benjamí i prebenjamí. El club està encara tancant la participació d’equips i s’espera que siguin uns 50 els que prenguin
part d’aquesta competició. L’Espanyol i possiblement el Barcelona participaran en alguna de les categories –avança el
president de l’entitat, Jordi Cruset– Volem que sigui una festa
del futbol, a la que també col·laboraran entitats i associacions de la nostra ciutat, afegeix.
Llums i ombres als equips de l’entitat
L’equip amateur, sense problemes aparents per salvar la categoria, ha entrat en la fase final de la competició en una dinàmica
negativa que fa que el que hagués pogut ser una bona temporada, quedi en mediocre. Les lesions han tingut molt a veure.
Respecte el futbol base, el juvenil A està fent una bona temporada, però lluny de l’objectiu inicial de tenir opcions de pujar.
El juvenil B, per la seva part, està realitzant una excel·lent temporada i, al moment de tancament d’aquesta revista, ocupava
la segona posició.
Pel que fa als cadets, el A -que milita a Preferent- espera sumar
els punts que donin la tranquil·litat per mantenir la categoria.
El B i el C, per la seva part, segueixen en una bona trajectòria.

Bon paper dels infantils, amb opció de l’equip B de pujar de
categoria.
Pel que fa al Futbol-7, el club segueix treballant en el creixement
formatiu dels infants, per estabilitzar i aconseguir una estructura organitzada en les diferents categories. Avui en dia, estan
consolidades i a l’espera d’aconseguir en aquestes últimes jornades la possibilitat d’ascens d’algun equip.

Profunda remodelació de la pista
Arquitecte Jujol

Éxito del Torneo Francisco Becerra
de fútbol sala

Durant els mesos de març i abril s’han fet treballs de millora
a la pista esportiva Arquitecte Jujol. Concretament s’ha tret
el paviment que havia sobre el formigó, que estava en molt
mal estat i dificultava la practica esportiva, i s’ha posat un
de nou. S’ha pintat la barana, i s’han col·locat unes portes
de reixes per protegir la zona de vestidors. Un vestidors que
també s’han pintat i que properament disposaran de bancs i
penjadors nous.

Seis escuelas del municipio participaron en la edición de
este año del Torneo Francisco Becerra de fútbol sala, celebrado el día 27 de abril bajo la organización de la AVV
Les Planes.
Una jornada matinal intensa y marcada por la excelente
deportividad, en la que participaron cerca de 300 niños
y niñas del municipio y reunió unas 600 personas en las
gradas del polideportivo Ugalde.

El Torneig Benages, un dels grans esdeveniments del futbol base local

El sénior masculino, con claras
opciones de lograr el ascenso
El primer equipo masculino de la entidad está en disposición de poder luchar por el ascenso de categoría, en dura pugna con el Dinàmic
Batlló y el Sant Just Desvern. El equipo dirigido por Dani Martínez y
Carlos Navarro está llevando a cabo
una segunda vuelta muy buena, que le ha permitido recortar una
diferencia considerable con el líder. Las opciones de ascenso están
intactas y todo puede pasar en estas últimas jornadas. El campeón del
grupo asciende directamente y el segundo clasificado juega la promoción de ascenso.
Caso de lograr subir a la Segunda División Catalana, coincidiría de
nuevo con la Unió Esportiva Sant Joan Despí.
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telèfons d’interès

TRIBUNA POLITICA

grup municipal de CiU
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grup municipal d’EUiA-ICV

grup municipal del PP

grup municipal del PSC

A favor de la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC)

Defensem l’hospital
Moisès Broggi

¡Gracias!
En la buena dirección

Pensant en la ciutat
del segle XXI

La “LOMCE”, coneguda també com la
“Llei Wert”, és la culminació de tot un
procés polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu trencar el
model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles,
compta amb un amplíssim suport social
i polític i de tota la comunitat educativa
i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l’escola per la llengua que parla
habitualment a casa. Alhora, fa possible
que l’alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en
català, castellà i conegui una altra llengua
estrangera.
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada
per una àmplia majoria en el Parlament de
Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que corresponen a
la Generalitat, es basa en una concepció
centralista, uniformista i autoritària de
l’estat i no resol els problemes que avui té
l’educació.
La situació a les escoles està arribant al
límit. L’assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses
per les contínues sentències dels diferents
tribunals creen una situació de conflicte
que dificulta notablement la seva activitat
docent.
Per tot això, cal rebutjar l’aplicació de la
LOMCE i donar una resposta col·lectiva,
contundent, democràtica i participativa
en defensa del nostre model d’escola, de
l’educació i del futur de la nostra llengua
que és garantia per al nostre futur nacional, donant suport a la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14
de juny de 2014 a Barcelona en defensa de
l’escola catalana i el dret a decidir el propi
model educatiu i d’aquesta manera contribuir a la continuïtat del model lingüístic i
curricular de l’escola catalana que defensa
tota la comunitat educativa.

En el Ple del mes de maig ICV-EUiA
va presentar una moció de rebuig per
l’actitud de la Gerència del Consorci
Integral que gestiona l’hospital públic
Moisés Broggi, ja que no s’estan renovant els contractes laborals d’equips
sanitaris que estan treballant des de la
inauguració d’aquest centre comarcal.
Els treballadors i treballadores fa
temps que estan mostrant la seva
preocupació en el funcionament de
les urgències. Són moltes les persones
que estan patint, a causa de les retallades, de les reestructuracions organitzatives, del personal administratiu
i sanitari insuficient, ... situacions que
es podrien qualificar de manca d’una
atenció òptima.
El dimecres 21 de maig ICV-EUiA
hem estat a l’acte reivindicatiu que ha
organitzat el personal de l’Hospital
que s’està veient afectat per la reducció i que ens ha expressat el risc de no
poder mantenir la qualitat sanitària i
l’augment de les càrregues de treball
que significa pels equips sanitaris.
ICV-EUiA seguirem participant en
totes les mobilitzacions proposades
tant pels treballadors i treballadores,
com aquelles que es promoguin per
la ciutadania, les entitats veïnals o
sindicals, que tinguin per objectiu la
defensa de la sanitat pública com un
dret indiscutible.
També, no deixarem d’actuar a les
institucions, sigui a nivell municipal
com al Parlament de Catalunya, on la
diputada del grup d’ICV-EUiA, Marta
Ribas, ha fet una Proposta de Resolució al respecte de l’Hospital Moisès
Broggi i ha demanat la compareixença
del conseller Boi Ruiz perquè doni explicacions d’aquest i dels altres hospitals que donen servei a la comarca del
Baix Llobregat, Viladecans i Bellvitge.

Cuando escribimos este artículo, todavía no se han celebrado las
elecciones al Parlamento Europeo,
pero desde aquí en nombre del Partido Popular queremos dar las gracias a todos los ciudadanos que han
depositado la confianza en nosotros
y a todos aquellos que no lo han hecho, vamos a seguir trabajando para
solucionar los problemas reales de
todos y demostrar que las medidas
que desde nuestro gobierno, duras
pero necesarias, estamos llevando
a cabo ya están dando sus frutos, estamos #enlabuenadireccion.
Con el PSOE, se destruían 200.000
empresas, con el Partido Popular se
crean 475 empresas al día.
Con el PSOE se dispara el déficit
hasta el 9%, ocultando y engañando
3 puntos, con el Partido Popular se
reduce hasta el 6,6%.
Con el PSOE, las cuentas del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, eran
opacas, no las conocía nadie, ahora
con el Partido Popular, el Alcalde,
Sr. Poveda y sus socios de CiU y
ICV-Euia, tienen que rendir cuentas cada tres meses al Pleno y a los
ciudadanos de Sant Joan Despí
Con el PSOE no se pagaban las facturas a tiempo en el Ayuntamiento
de Sant Joan Despí, ahora con el
Partido Popular, mediante prestamos del Gobierno, se pagan las
facturas atrasadas y los proveedores
cobran a los 30 días.
No nos gusta hablar de los demás,
pero consideramos desde el Partido
Popular de Sant Joan Despí que es
necesario que nuestros vecinos sepan que gracias a nuestro gobierno,
vamos
EN LA BUENA DIRECCIÓN

Des de l’Ajuntament s’ha obert un
procés participatiu per planificar la
ciutat que volem per al futur: el Sant
Joan Despí que deixarem als nostres
fills i les nostres filles, les coses que
necessita la ciutat del segle XXI i
com hem d’afrontar aquest futur de
la millor manera possible.
Aquesta és, doncs, una gran oportunitat per treballar plegats i per donar
un pas més que ens permeti pensar i
donar idees des de totes els vessants
per aconseguir el millor Sant Joan
Despí, una ciutat on la qualitat de
vida sigui la màxima possible.
Nosaltres volem mantenir els equipaments educatius, culturals i esportius de qualitat, els serveis municipals i el nostre teixit associatiu,
la ciutat verda i sostenible... Però,
a més, hem de respondre als grans
reptes que s’estan plantejant a la societat: per això ens cal una ciutat
més tecnològica, on l’administració
aprofiti tots els canals per estar a
l’abast de la ciutadania; més mediambiental, amb una mobilitat sostenible, amb més estalvi energètic
i més energies netes; amb noves
oportunitats en l’àmbit econòmic i
laboral... Però, per damunt de tot,
volem una ciutat que continuï sent
garantia d’igualtat i de cohesió social.
Des del PSC de Sant Joan Despí recolzem plenament aquesta iniciativa
de participació i animem a tothom
a seguir aportant propostes i idees
per continuar treballant plegats en
la construcció del millor Sant Joan
Despí 2025. Una ciutat amb qualitat
de vida.

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

el temps
ABRIL 2014
Temperatura mitjana:
16ºC
Temperatura màxima:
22,8ºC , el dia 27
Temperatura mínima:
8,8ºC el dia 1
Precipitació: 31,6 mm en sis
dies amb precipitació

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

www.despi.tv

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

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

93 267 57 01
93 373 73 63
93 477 17 62
93 373 91 07
93 477 27 09
93 477 68 20
93 477 03 11
93 477 23 44
93 480 60 59
900 70 11 81
902 24 02 02
902 02 33 93
902 07 50 27
93 477 07 70
93 373 20 14
93 477 00 92

Malgrat no haver-se produït cap onada de calor,
l’abril ha estat molt càlid, només ha quedat per sota
del de 2011, que va batre rècords. El motiu és que
pràcticament durant tot el mes les temperatures
s’han mantingut en la mateixa línia: durant el dia
màximes que han oscil·lat molts dies entre els 20 i
22ºC, i les mínimes de la nit al voltant dels 11-12ºC,
sense gaires variacions. No són valors exageradament alts, però sí superiors a la mitjana, i si es
van repetint dia rere dia acaben donant un balanç
d’anomalia càlida bastant marcat. Altres anys, per
exemple, a l’abril hi ha hagut dies de molta més calor
que en el d’enguany, però dins del mateix mes n’hi
havia altres de ben freds, de manera que l’anomalia
quedava compensada.
D’altra banda, l’abril ha estat sec. Bona part de la
precipitació, concretament 21 mm, va caure en un
breu temporal de pluja entre els dies 3 i 4, i la resta
del mes poca cosa. Ja fa uns quants mesos que tenim
poca precipitació i ara que ve l’estiu convindria que
plogués com més aviat millor.

els darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES

Especial activitats de Sant Jordi: DIA DE LLIBRES I ROSES • NIT DE MUSICA I POESIA • MÚSICA

EN DANSA • HOMENATGE A JOAN VINYOLI • CORREFOC DE PRIMAVERA • CONCURS DE SUPERLECTURES •
CONTE EN ANGLÈS • CAMPANYA SANT JOAN DESPÍ EN FLOR.

Activitats del maig (I): SETMANA DE LA GENT GRAN • CUINA EN DIRECTE ALS MERCATS • FESTA
DE LA CRUZ DE MAYO • PREMI JUJOL DE DANSA JOVE • EXPOSICIÓ ‘TRIMATGE, DEU ANYS DE DISSENY
SOCIAL’ • CONCERT DE RAP AL BULEVARD • ANTONIO DÍAZ PRESENTA ESPECTACLE
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