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Tothom 
al carrer,

és Festa Major!

La festa gran de la ciutat ens convida a gaudir d’una seixantena 
de propostes amb Chenoa com a estrella musical
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Arriba l’estiu i amb ell la Festa Major de Sant Joan Des-
pí. Són dies per compartir al carrer, per gaudir amb els 
nostres veïns i veïnes de les activitats d’una festa que, 

com sabeu, sempre s’ha caracteritzat per una alta participació 
ciutadana, i, sobretot, per la implicació de les entitats, autèn-
tic motor de la nostra festa. Un ampli ventall de propostes que 
demostren la riquesa d’una ciutat que mai s’atura, d’una ciutat 
que ha construït la seva identitat gràcies a l’activitat d’una socie-
tat civil implicada i amb ganes. Enguany, a banda dels concerts, 
les revetlles, els espectacles infantils, les activitats esportives... 
tindrem la sort de commemorar els 30 anys de la Trobada de 
Gegants i del Correfoc, signes d’identitat de la nostra cultura. 
També consolidem activitats com ara la ruta de la tapa, que en-
guany ha crescut en número de participants. Ja són gairebé una 
cinquantena dels bars i restaurants que se sumen a aquesta ini-
ciativa molt ben rebuda per la ciutadania i que, a més, engresca 
al sector  de la restauració, que s’esmera en l’elaboració de recep-
tes per sorprendre la clientela.

La Festa Major marca l’inici d’un estiu que  ens portarà més pro-
postes culturals i d’oci: 
el programa Nits de Ju-
liol és un clar exemple 
de com aprofitar, en un 
mes aparentment més 
tranquil com és el juliol, 
els equipaments  per 
omplir-los d’activitat, 

de cultura. Així, entre les novetats de l’oferta estiuenca, el so-
làrium exterior del poliesportiu Salvador Gimeno es conver-
tirà en un escenari a l’aire lliure on escoltar música, riure amb 
monòlegs, etc.

Però també durant l’estiu seguim treballant per la ciutat. Inicia-
rem en els propers dies un pla de millora de carrers amb més 
d’una vintena de vies públiques que es reasfaltaran per conser-
var-les en bon estat i per conituar amb l’objectiu de mantenir 
en bon estat el nostre espai públic. En l’àmbit de l’ocupació, per 
ajudar al jovent que ha acabat els estudis universitaris o de for-
mació professional, l’Ajuntament contractarà 50 joves per treba-
llar durant el mes de juliol. Molt bona Festa Major per a tothom!

Iniciem un pla de millora  
de carrers amb l’asfaltat 
de diferents punts

Llega el verano y con él la Fiesta Mayor de Sant Joan Despí. Son 
días para compartir en la calle, para disfrutar con nuestros 
vecinos y vecinas de las actividades de una fiesta que, como 

saben, siempre se ha caracterizado por una alta participación ciu-
dadana, y, sobre todo, por la implicación de las entidades, auténti-
co motor de nuestra fiesta. Un amplio abanico de propuestas que 
demuestran la riqueza de una ciudad que nunca se detiene, de una 
ciudad que ha construido su identidad gracias a la actividad de 
una sociedad civil implicada y con ganas. Este año, además de los 
conciertos, las verbenas, los espectáculos infantiles, las actividades 
deportivas... tendremos la suerte de conmemorar los 30 años de la 
Trobada de Gegants y del 
Correfoc, signos de iden-
tidad de nuestra cultura. 
También consolidamos 
actividades como la Ruta 
de la Tapa, que este año 
ha crecido en número de 
participantes. Ya son casi cincuenta los bares y restaurantes que se 
suman a esta iniciativa muy bien recibida por la ciudadanía y que, 
además, anima al sector de la restauración, que se esmera en la 
elaboración de recetas para sorprender a la clientela.

La Fiesta Mayor marca el inicio de un verano que nos llevará más 
propuestas culturales y de ocio: el programa Noches de Julio es 
un claro ejemplo de cómo aprovechar, en un mes aparentemente 
más tranquilo como es julio, los equipamientos para llenar -los 
de actividad, de cultura. Así, entre las novedades de la oferta ve-
raniega, el solarium exterior del polideportivo Salvador Gimeno 
se convertirá en un escenario al aire libre donde escuchar música, 
reír con monólogos, etc.

Pero también durante el verano seguimos trabajando por la ciu-
dad. Iniciaremos en los próximos días un plan de mejora de las 
calles con más de una veintena de vías que se reasfaltarán para 
conservarlas en buen estado y continuar con el objetivo de man-
tener en buen estado nuestro espacio público. En el ámbito del 
empleo, para ayudar a la juventud que ha terminado los estudios 
universitarios o de formación profesional, el Ayuntamiento con-
tratará a 50 jóvenes para trabajar durante el mes de julio. 
Buena Fiesta Mayor para todos y todas!

La Festa Major, preludi 
d’un estiu molt actiu

Antoni Poveda, alcalde
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Participació, ara al carrer
Ciutadans i ciutadanes aporten les seves idees durant les sessions al carrer 
del procés participatiu Sant Joan Despí 2025, pàg. 8

Millores als carrers
Durant els mesos d’estiu es reasfaltaran 22 vies de la ciutat 
per millorar-ne la conservació i la seguretat,  pàg. 9

Estem de Festa Major
Fins al 24 de juny, la ciutadania surt al carrer per gaudir de més 
d’una seixantena d’activitats, pàg. 4-7

Al juliol, Nits d’Estiu
El programa Nits d’Estiu augmenta les activitats amb més propostes culturals 
a l’aire lliure, com el solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno, pàg. 17

Matrícula gratuïta per als joves
Durant els mesos d’estiu, els joves de 16 a 25 anys que 
es facin l’abonament jove tindran la matrícula gratuïta, 
pàg. 25

Iniciamos un plan de mejora 
de calles con el asfaltado 

de diferentes puntos
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La ciutat s’omple de festa
Sant joan Despí celebra la Festa Major de 2014 amb més d’una seixantena de 
propostes per a tots els públics • Chenoa, estrella musical de la festa, actuarà 

la nit del 21 de juny al parc de la Fontsanta

Sant Joan Despí ja ho té tot a punt 
per donar la benvinguda a una de 
les dates del calendari festiu més 

importants: la Festa Major. Del 19 al 24 
de juny la ciutat estarà immersa en les 
activitats que Ajuntament i entitats han 
preparat per celebrar la festa. Humor, 
música, màgia, activitats infantils, ruta de 
la tapa... són algunes de l’ampli ventall de 
propostes que ens deparen aquests dies.

El pregó, a la plaça de l’Ermita
L’actriu Carme Pla, de la companyia T de 
Teatre, donarà el tret de sortida a la Festa 
Major 2014 amb un pregó (19 de juny, 20 
hores, plaça de l’Ermita) que segur que 
ens traurà més d’un somiure coneixent la 
seva trajectòria. Això serà només un ape-
ritiu de cinc dies maratonians. Consulteu 
el programa de mà que us arribarà a casa 
i el web www.sjdespi.cat per tenir detall 
de totes les activitats.

Jocs, màgia, espectacles... la festa dels infants.  És una festa per a 
tothom, però els infants són, sens dubte, uns dels grans protagonistes de la 
festa. Les propostes d’aquests dies són molt variades. A la plaça de l’Ermita 
trobarem (21 de juny) el Juga menut, un espai dedicat als jocs, mentre 
que els petits que vagin a la plaça M. A. Capmany gaudiran de la Festa 
dels més Tumàcat el mateix dia. L’espectacle Balla l’aigua (22 de juny, plaça 
de l’Estatut) o el Rebombori de Festa de la companyia Maremagnum, són 
altres activitats adreçades als infants.

Molta tradició. No hi ha Festa Major sense 
activitats de cultura popular. Les entitats han 
treballat de valent per mostrar-nos les tradicions 
més arrelades, com laTrobada de Gegants (21 de 
juny) que enguany celebra tres dècades; el festi-
val de l’Esbart Dansaire (21 de juny); sardanes 
(24 de juny); la velada flamenca (21 de juny) o 
les havaneres (24 de juny).

Ruta de la tapa. Prop d’un cinquantena de bars 
i restaurants s’han sumat enguany a la IV Ruta de 
la Tapa. Una alternativa gastronòmica que per dos 
euros ens convida a una tapa i beguda per reposar 
forces i continuar amb la festa. A més, podeu parti-
cipar en un concurs  per votar la tapa més original 
i saborosa, a més d’optar al sorteig d’un xec de 100 
euros per gastar en els establiments participants. 

Després de la festa, el Correfoc
El 28 de juny, la festa continuarà al barri de les 

Planes amb un especial correfoc on participaran 
diables, bèsties i bruixes de quinze colles per 

commemorar els 30 anys de la Colla de Diables 
de Sant Joan Despí. 

i moltes més activitats...

Revetlles als quatre barris
Orquestra Route 66, plaça de l’Estatut

Chapó, plaça de l’Ermita
Código, plaça M.A. Capmany

Litoral, plaça del Mercat

Música, actuacions, espectacles
Si Chenoa (21 de juny, parc de la Fontsanta) 
és el concert estrella, el 20 de juny, els joves 
tenen una cita amb el Vaparir Tour amb la 

música més actual, mentre que el grup tribut 
a Abba, Abba, the new experience, oferirà les 
millors versions del conegut grup suec dels 

70 el dia 20 de  la plaça del Mercat. 

IX Mostra de coreografies (plaça de l’Ermita)
Cabaret Elegance (plaça de l’Estatut)
Diada de Festa Major (Torrent d’en Negre)
Orquestra Montgrins (plaça de Catalunya)
Trobada de vehicles clàssics
XI Trobada d’intercanvi de plaques i de cava
 i III Trobada de taps de corona de cervesa
Tandarica Circus...

consulteu el programa d’actes 
que heu rebut a casa, 
també a www.sjdepi.cat  
i a través d’aquest codi QR

Del 19 al 24 de juny, a tots els barris

FESTA MAJOR 2014
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“Invito a todos 
a venir al 

concierto y 
dejarse llevar”

Después de tu último trabajo Como un fantasma, Chenoa 
¿necesitaba Otra dirección? Sí, sobre todo porque significa un 
cambio absoluto de dirección en el sentido de trabajar un dis-
co desde un punto de vista artesanal, muy poco a poco. Con 
eso también quiero decir que el disco se publicó fuera de una 
multinacional, con mi sello Alias Music, y gracias a esto pude 
implicarme en todo el proceso de la creación.

Cada trabajo es una nueva experiencia, una nueva sensa-
ción para ti y para tu público. ¿Qué respuesta estás perci-
biendo? La verdad es que estoy muy contenta, la acogida esta 
siendo muy buena, tanto por parte de los medios como por la 
de los fans. No puedo estar más agradecida.

Sensaciones positivas, igual de positivas que  uno de los 
temas más “luminosos” de Otra dirección: Hoy sale el sol. ¿Es 
tu trabajo más optimista? Es una canción positiva, impreg-
nada de mi forma de ser. Soy una persona optimista, luchado-
ra, pero siempre con la esperanza puesta en salir adelante. Este 
tema es eso, luz, sol, energía. Me gusta incluir una canción muy 
positiva en cada disco. Y en Otra Dirección es Hoy sale el sol.

Plantearse la creación de un nuevo disco ha de ser un pro-
ceso creativo intenso... Puede sonar muy curioso pero el disco 
surgió de mi deseo de dejar la música. Sí, tuve mi crisis de fe. 
Vi cosas que no me gustaban, quizá soy un poco rara, pero per-
cibía que este mundo no me iba, no me encontraba en él. Pre-

cisamente una de las canciones de Otra Dirección, Arrested (Ya 
no quiero verte, en castellano) me devolvió la alegría de crear y 
creer en la música. 

Buena parte de este trabajo está grabado en Londres, y 
además incorporas ocho temas en inglés, ¿te sientes có-
moda en este idioma? Me apetecía mucho, me gusta cantar 
en inglés, me siento muy cómoda. Además las canciones del 
disco están hechas en inglés y yo conté una historia nueva en 
español. Me parecía divertido que la gente optara por lo que le 
gustara más, lo que les sonara mejor. Yo tengo mucha influencia 
‘anglo’… He cantado toda mi vida las canciones de Earth, Wind 
and Fire, Aretha Franklin, Anita Baker, Donna Summer... 

Después de una amplísima trayectoria profesional, ¿en qué 
momento de tu carrera te encuentras? ¿Qué te impulsa a 
seguir creando? Ahora mismo estoy empezando la gira, lleva-
mos diez años con la banda y nos juntamos para el verano para 
darlo todo! Pero en invierno hemos hecho teatros y formatos 
acústicos más pequeños. Ya tenemos ganas de juntarnos en el 
escenario, pasarlo bien y hacer vibrar a la gente.  Además, ya 
estoy pensando en nuevas historias para el disco nuevo…

Para acabar, ¿qué le avanzamos al público de Sant Joan 
Despí de tu concierto? Será un concierto muy enérgico, con 
mucha marcha… Invito a todo el mundo a venir, disfrutar, de-
jarse llevar y olvidar sus obligaciones por una noche.

Laura Corradini, Chenoa, será la protagonista del concierto central de 
la Festa Major. La artista nos explica detalles de su último trabajo Otra 
Dirección, que podremos escuchar en directo la noche del día 21

Entrevista a Chenoa
en concierto el 21 de junio, a medianoche, en el parque Fontsanta

“He volgut transmetre 
el que representa la 

festa: la diversió!”

Josep Moscardó, autor del cartell L’alcalde, Antoni 
Poveda, amb 

l’autor del cartell, 
Josep Moscardó, 

davant 
Can Negre

La Festa Major comença 
amb un somriure

L’actriu Carme Pla, de la companyia T de Teatre, pregonera de la Festa Major

Fa poc la vam poder veure al Teatre Mercè Rodoreda a 
l’obra Dones com jo, i ara la podrem veure a la plaça de 
l’Ermita (19 de juny, a les 20 h) com a pregonera de la 
Festa Major. És Carme Pla, una de les alma mater de la 
companyia T de Teatre que, des del 1991, juntament amb 
Àgata Roca, Mamem Duch i Carme Pérez, han partici-
pat en un munt d’obres de teatre i sèries que sempre han 
mostrat una visió diferent, perspicaç i agosarada de les 
dones. Molt coneguda arran de la sèrie emesa a TV3 Jet 
Lag, la Carme Pla segur que ens prepara un pregó molt 
divertit per començar la Festa Major.

L’artista Josep Moscardó ha estat l’encarregat de crear el 
cartell de Festa Major d’aquest any. La visió optimista i ple-
na de viva de l’autor es transmet perfectament en el car-
tell, on la ciutadania, alegre, celebra ballant davant de Can 
Negre un moment tan festiu com aquest. “M’ha fet mol-
tíssima il·lusió. Amb tota la trajectòria que tinc aquesta 
és la primera vegada que m’han ofert fer un cartell de 
Festa Major. És una responsabilitat però ha sigut una 
experiència molt divertida”, comenta Moscardó respecte 
al procés d’elaboració d’aquest cartell. L’autor ho tenia clar: 
“havia de ser alegre, com la festa, per això he escollit el 
ball, la ciutadania gaudint. I no em podia imaginar un 
altre escenari de fons que no fos aquesta meravella de 
casa que vaig conèixer fa molts anys, Can Negre”. Mos-
cardó té una llarga trajectòria pictòrica, de fet, és un dels 
pocs artistes que encara pinten al natural. Artista poli-
facètic (també és escultor), no vol deixar de reivindicar el 
cartellisme com un art “ara s’han perdut, però fa anys, 
eren autèntiques peces de col·leccionista”.

Carme Pla és una de les fundadores de la companyia T de Teatre

noms propis de la festa
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El Ayuntamiento asfaltará una veintena 
de calles en los próximos meses

Plan de Mejora en las vías públicas de la ciudad

Después de la Festa Major, empezarán las obras de reasfaltado de 22 calles que se 
alargarán durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre

El Ayuntamiento iniciará des-
pués de la Festa Major un 
ambicioso plan de mejora de 

las vías públicas de la ciudad con el 
objetivo de mejorar y reforzar el as-
faltado en los puntos más críticos de 
la ciudad. Después de un exhaustivo 
estudio técnico, la primera gran fase 
de obras se centrarán en 22 calles 
situadas en el barrio Centre (como 
en la rambla Josep Maria Jujol o en 
la calle Major); en la zona industrial 
(como en Jacint Verdaguer o Mare 
de Déu de Montserrat) y en el barrio 
de Les Planes (como en la avenida 
Mare de Déu de la Mercè o Gran Ca-
pità).

Trabajos durante el verano
La previsión es que las obras fina-
licen en dos meses y medio, es de-
cir, se alargarán hasta mediados 
del próximo mes de septiembre. El 
Ayuntamiento ha decidido realizar 
una obra de esta envergadura du-
rante los meses de verano, aprove-

El PSC gana las elecciones al Parlamento Europeo 
en Sant Joan Despí con un 22,6% de los votos

Las obras mejorarán las condiciones de conducción y la conservación de calles como la de la imagen, Mare 
de Déu de Montserrat, en la zona industrial de la ciudad

El PSC fue el partido más votado en Sant Joan Despí en 
las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el 
pasado 25 de mayo.  La candidatura socialista consiguió en 
la ciudad un 22,6% de los votos (2.754 votos), seguida de 
ERC que alcanzó el 15,47% (1.886 votos);  de ICV-EUiA 
con un 13,1% (1.597 votos); de CiU con un 12,82% (1.563 
votos); del PP  con un 10,14% (1.236 votos); de C’s con un 
8,69% (1.059 votos) y Podemos con un 6,33% (768 votos). 

El resto de candidaturas sumaron un 8,68%. En estas elec-
ciones se emitieron un total de 12.298 votos, de los cuales 
253 fueron en blanco y 113 nulos. La participación en Sant 
Joan Despí fue del 49,92%, un poco por encima de la me-
dia de Cataluña que alcanzó el 47,44%, diez puntos por en-
cima respecto a las elecciones al Parlamento Europeo que 
se celebraron en el año 2009. La jornada transcurrió con 
total normalidad. 

chando la disminución de la activi-
dad diaria ya que coincide con las 
vacaciones de verano. Los vecinos 
serán informados puntualmente 
de las afectaciones que les puedan 
producir estas obras. Inicialmente 
se actuará en las calles que según 
este plan de mejora se definen como 

prioritarias, aunque la intención es 
continuar con estos trabajos de me-
jora en una segunda fase.
La topografía de la ciudad, con fuer-
tes pendientes, provoca que en ca-
lles como Jacint Verdaguer, la actua-
ción de mejora sea prioritaria, y por 
eso se realiza en esta primera fase.

Pluja d’idees per al futur
Les sessions específiques de debat han comptat amb 120 participants

El procés participatiu SJD 2025 tanca la primera etapa amb dues sessions al carrer on, 
de forma lúdica,  500 persones van aportar idees per al futur de la ciutat

Les places de l’Ermita, al barri Centre, i d’Antonio 
Machado, a les Planes, es van convertir el 6 i 7 de 
juny en espais de debat oberts a conèixer les idees 

i propostes  de la ciutadania sobre com volem que sigui 
la ciutat en un futur. Les jornades formàven part del 
procés participatiu SJD 2025 que l’Ajuntament va en-
gegar a l’abril, i que a través de diferents canals (debats 
oberts a la ciutadania, debats sectorials, web, facebook, 
i debats al carrer), pretén definir les línies estratègiques 
del desenvolupament de la ciutat en els pròxims deu 

anys. 500 ciutadans i ciutadanes van aprofitar aquests 
espais per aportar idees i els infants per plasmar en di-
buixos com volen que sigui el Sant Joan Despí del 2025.

El procés continua
Des que es va iniciar el procés, a l’abril, 120 persones 
han participat en els grups de debat i 238 segueixen la 
web. Des del web municipal www.sjdespi.cat, al bàner 
SJD 2025 podeu continuar sumant les vostres propos-
tes, i al facebook.com/sjd2025 fins al 30 de juny.

Els debats al carrer van enriquir aquest procés participatiu. A dalt, a l’esquerra, un detall de la plaça Antonio Machado amb algunes idees 
col·locades en un singular ‘penjarobes’, i a la dreta una ciutadana, a la plaça de l’Ermita. A baix, a l’esquerra, ciutadans aporten les seves 
propostes, i,a la dreta, una nena participant

LA CIUTAT
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Sant Joan Despí se suma a la Xarxa 
Catalunya Emprèn

Noves accions destinades al foment de la creació d’empreses

Aquesta adhesió permetrà millorar l’assessorament als emprenedors alhora que 
compartir  els recursos de les entitats que formen part d’aquesta xarxa

Innovació, un valor a potenciar
Dins de les actuacions previstes a l’Acord Social, Ajuntament i emprenedors 

estan participant en projectes innovadors per millorar la competitivitat

El 26 de maig, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí es va adherir 
oficialment a la Xarxa Catalunya 

Emprèn, una eina d’interrelació i tra-
missió d’informació que aplega tots els 
serveis que les persones emprenedores 
necessiten per posar en marxa les se-
ves idees. D’aquesta manera, la ciutat 
compartirà els serveis que ofereixen la 
resta d’entitats participants a la xarxa 
a les persones emprenedores, és a dir: 
informació i orientació; assessora-
ment; formació i suport a la consoli-
dació,  així com altres serveis comple-
mentaris.
Un pas endavant que obre una nova 
porta de treball en xarxa que com-
plementarà les accions en aquest àm-
bit que ja desenvolupa l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí. Aquesta adhesió 
representarà, d’entrada, cooperar i 

conèixer de primera mà les experièn-
cies que en polítiques d’emprenedoria 
s’estan realitzant en altres ciutats i mu-
nicipis d’arreu de Catalunya. Idees que 
sumen en un context de crisi on és 
indispensable fomentar la cooperació.
Sant Joan Despí fa prop de dues dè-
cades que desenvolupa accions per 
fomentar l’emprenedoria. Fruit d’això 

són iniciatives com els tres centres 
d’empreses o altres accions que es 
posaran aviat en marxa, com com el 
programa Be an entrepreneur que, 
amb la col·laboració de l’Escola 
d’Emprenedors, formarà en anglès 
joves dels instituts Jaume Salvador i 
Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, en 
l’emprenedoria.

Fa un any i mig, l’Ajuntament, els partits polítics i els agents 
socials van signar l’Acord Social, que va establir les pautes, 
socials i econòmiques, per impulsar accions que ens ajudes-
sin a sortir de la crisi. Un dels punts de l’acord assenyalava 
la necessitat d’invertir en accions d’innovació que fessin 
més competitives les nostres empreses. I aquests fruits ja 
s’han començat a veure. D’una banda, com a Ajuntament 
participem en la Comunitat d’Innovació que ha posat en 
marxa Innobaix. Aquesta eina ens permet fer un seguiment 
de l’evolució de les empreses que estan abocant els seus re-
cursos en la  innovació a la ciutat. Dins d’aquest projecte, 

dues empreses de la ciutat estan participant en el programa 
Start Up Training, que de manera conjunta amb l’Escola de 
Negocis EADA, estan rebent sessions formatives sobre as-
pectes que abasten des del màrqueting, a la internacionalit-
zació o l’scamper. 
També en aquest àmbit, una altra empresa santjoanenca 
s’ha presentat per participar en el programa Accelera el 
Creixement, que té com a objectiu millorar la competitivitat 
del teixit empresarial de les comarques barcelonines. Les 50 
pimes seleccionades participaran en un programa formatiu 
subvencionat per PIMEC i la Diputació.

Pla de xoc per a la contractació 
de joves aquest juliol

Durant aquest mes també rebran formació i orientació laboral

Els joves, d’entre 18 i 30 anys amb estudis en formació professional o grau 
universitari, podran treballar durant el mes de juliol per a l’Ajuntament

Sota el títol Work experience, 
l’Ajuntamet de Sant Joan Despí 
posarà en marxa el proper mes 

de juliol un nou programa d’ocupació 
i formació que permetrà la contracta-
ció d’un màxim de 50 joves d’entre 18 
i 30 anys durant aquest mes. Aquests 
joves, que treballaran en diferents 
àrees de l’Administració local, han de 
disposar d’una titulació en formació 
professional o un grau universitari 
que hagin finalitzat, com a molt tard, 
l’any 2011. El proper 25 de juny hi 
haurà una sessió informativa a les de-
pendències de Promoció Econòmica 
(carrer John F. Kennedy, 8) on tindran 
més informació sobre els requisits per 
poder participar en aquesta experièn-
cia professional a la seva ciutat. 
Entre els requisits que han de complir, 
els joves han d’estar inscrits en el SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya) o 

bé trobar-se en situació de desocupa-
ció, ja que hi ha moltes persones que 
tot i que no treballen no consten en 
el SOC. A més de ser contractats per 
l’Ajuntament, els joves rebran forma-
ció transversal destinada a millorar 
les seves capacitats, i l’accés al mercat 
laboral. 
Aquest programa persegueix diferents 
objectius: donar una oportunitat la-
boral; augmentar l’ocupació; obrir les 
expectatives dels joves en el mercat 
laboral a través de l’experiència en 
una empresa, alhora que impulsar 
la confiança i la motivació entre un 
col·lectiu que està patint greument les 
conseqüències de la crisi econòmica, 
tot i la seva formació.

Mesures contra l’atur juvenil
L’índex de persones joves que estan 
en situació de desocupació és alar-

mant. Per això, l’Ajuntament, en el 
marc del pla de reactivació econòmi-
ca que va aprovar el 2013, va crear el 
programa d’experiència professional 
per l’ocupació i la formació juvenil, 
que a través de dos eixos –la formació 
i l’ocupació– acull un seguit d’accions 
per reduir l’elevat percentatge de per-
sones aturades.
Sota aquest programa s’han posat en 
marxa projectes formatius com Joves 
per l’Ocupació; Primera oportunitat; 
programa de transició al treball PQPI; 
tallers Ocupa’t al casal de joves El Bu-
levard, o les càpsules del Club de Fei-
na. Iniciatives que pretenen frenar 
l’atur entre la gent jove, i que ara per 
ara és una prioritat europea que, fins 
i tot, ha establert l’Estratègia Euro-
pea 2020 que té com a objectiu frenar 
l’atur i assegurar la incorporació dels 
joves en el mercat laboral.

El regidor de Foment 
de l’Ocupació, Cristian 
Rastrojo, al centre, en la 
presentació del conveni 
d’adhesió a la Xarxa

10
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Cloenda d’un curs intens
Finalitza el curs escolar 2013-2014

El lliurament d’orles al Jaume Salvador i Pedrol, la cloenda del projecte acompanyament 
a l’estudi o l’acte de lliurament dels diplomes del Centre Obert de Fusteria, cites del mes

PQPI-PTT.  Intens any de feina és el que també han fet els 33 
alumnes del PQPI-PTT (Programa de Qualificació Professio-
nal Inicial de Transició al Treball) que aquest curs s’han for-
mat en auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques 
en edificis i en auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 
A la dreta, un dels moments de la desfilada de moda que van 

preparar els i les alumnes a partir del projecte Creating my fu-
ture com a complement a la botiga d’intercanvi REINES. Per 
arribar al resultat de la foto, l’alumnat ha hagut de dissenyar, 
cosir i ser models de les seves creacions. Una feina que podeu 
veure en una revista a través del següent enllaç:  http://issuu.
com/pttsantjoan/docs/revista_creating_my_future.

El curs escolar 2013-2014 està 
a punt de cloure. Abans, però, 
les escoles i els instituts han 

aprofitat els darrers dies de classe 
per fer lliurament d’orles, de diplo-
mes i el balanç d’un curs ple de rep-
tes. En aquestes pàgines es recullen 
algunes de les imatges que ha deixat 
el curs abans que les aules es buidin 
fins al setembre. Entre els projectes 

que s’han dut a terme aquest curs es 
troba el d’acompanyament a l’estudi, 
una iniciativa de l’Ajuntament amb 
l’alumnat de cinquè i sisè de les esco-
les públiques que ha facilitat a prop de 
50 nens i nenes millorar el seu rendi-
ment escolar per assolir els objectius 
d’aquest curs. Durant el curs, i amb 
l’ajut de professionals dels esplais, els 
joves han assistit a classes de reforç a 

les biblioteques que els han propor-
cionat eines per millorar. El resultat 
el van explicar durant la cloenda del 
projecte el 3 de juny a l’Àrea de Ser-
veis a la Persona. 
El lliurament d’orles de l’institut Jau-
me Salvador i Pedrol, del Centre 
Obert de Fusteria o del PQPI, han 
estat altres de les cites significatives 
d’aquest mes de juny.

Adéu al batxillerat. A la fotografia, lliurament d’orles de l’instituts Jaume Salvador i Pedrol, on aquest any han finalitzat 
el batxillerat 58 alumnes. 

Centre Obert de fusteria. Els que també han acabat el curs i molt profitosament han estat els 34 alumnes que han participat en 
el Centre Obert de Fusteria dins dels projectes Avança i Temps Lliure. Alguns continuaran formant-se aquest estiu dins del pro-
jecte d’estímul educatiu, a través del qual posaran en pràctica algunes de les coses que han après ajudant en petites reparacions.

Alumna de premi. El treball de recerca Tècniques de fabricació i caracterització, 
a la micro i nano escala, per a l’aplicació en productes biomèdics, d’Irene Campo, 
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol –al centre, amb brusa vermella–, ha estat un 
dels guanyadors dels premis Recerca a Secundària promogut pel Parc Científic 
de Barcelona, amb el suport de la Fundació Catalunya-La Pedrera. La iniciativa 
ofereix als estudiants de primer de batxillerat la possibilitat de fer la part pràctica 
del treball en laboratoris d’entitats ubicades al Parc Científic de Barcelona.

Premi a les matemàtiques. A la imatge, 
l’alumne de l’escola Roser Capdevila, 
Ivan López (primer per la dreta) que va 
guanyar el segon premi del Concurs de 
Dibuixos Matemàtics ABEAM que es va 
organitzar al CityLab de Cornellà, amb 
l’obra Infinit.

Acompanyament a 
l’estudi. El 3 de juny 
es va cloure la tercera 
edició del projecte 
Acompanyament a 
l’estudi. A la imatge, 
dos dels 53 alumnes 
que han participat 
en aquest projecte, 
amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, i la regidora 
d’Educació, Gemma 
Guàrdia
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Taula social y mercados se únen 
Iniciativas para ayudar a las personas más vulnerables

Proyecto para facilitar la adquisición de productos frescos a las personas 
que atraviesan dificultades • El festival solidario de la asociación de vecinos de 

Les Planes recauda más de 2.200 euros

La Taula Social de Sant Joan Despí, 
que aglutina a las entidades sociales 
y al Ayuntamiento en la coordina-

ción de actividades relacionadas con las 
personas más vulnerables, apuesta por 
un nuevo proyecto. La iniciativa nace 
de la voluntad de facilitar la adquisición 
de productos frescos, como carne, pes-
cado, verdura y fruta, a las personas que 
atraviesan dificultades debido a la actual 
coyuntura de crisis. Coincidiendo con 
las donaciones económicas que realiza-
ron en marzo la asociación de vecinos de 
l’Eixample y el Club de Atletisme Despí, 
se decidió destinarloa la compra de es-
tos productos. La buena acogida ha ani-
mado a continuar con el proyecto. Así, 
la práctica totalidad de los 2.220 euros 
que se recaudaron en el festival solidario 
que organizó la asociación de vecinos de 
les Planes el 31 de mayo en el Auditorio 
Miquel Martí i Pol, se distribuirán, a tra-

El Ayuntamiento aumenta las ayudas 
a las familias con menos recursos

El objetivo: paliar las dificultades económicas de las familias

Este año se han incrementado las becas comedor de los casals y campus de verano

La situación de vulnerabilidad en la 
que viven muchas familias como 
consecuencia de una crisis eco-

nómica que ya dura muchos años, ha 
provocado que el Ayuntamiento haya 
reforzado las partidas que se destinan 
a la alimentación a través de diferentes 
acciones.
Por un lado, este año, y dentro de las 
ayudas y becas que se proporcionan a 
las familias para sufragar parte del coste 
de las actividades de verano (campus y 
casals), se ha habilitado un partida des-
tinada a cubrir parcial o totalmente el 
servicio de comedor a los niños y niñas 
que reciben esta beca durante el cur-
so escolar. De esta manera, el Ayunta-
miento previene las problemáticas que 
podrían derivarse en la dieta de estos 
escolares una vez ha finalizado el curso. 
Respecto a este tipo de becas, este año 
se han incrementado en un 20%, como 
también aumentarán las que se destinan 
a sufragar parte del coste de los casals 

Lliurament dels Premis de 
Relats Breus de Dones

La mostra final de curs dels tallers de dones va acollir el lliurament 
de la 14a edició dels Premis de Relats Breus de Dones l’11 de juny al 

Teatre Mercè Rodoreda. El jurat va atorgar el premi al millor relat 
escrit per una dona no resident a Sant Joan Despí a Maria del Car-

me Alerm per l’obra La butaca de vímet, mentre que Anna López 
Artiaga va aconseguir el premi al millor relat escrit per una dona 

de Sant Joan Despí amb l’obra La isla. Tots dos premis tenen un 
premi en metàl·lic de 500 euros. El jurat també va decidir atorgar 

guardons de 100 euros als quatre relats finalistes escrits per Cristina 
Martín, María José Franco, Carmen Navarro i Berta Juanías, tres 

d’elles de Sant Joan Despí. En total s’han presentat 16 obres. 
Les guanyadores dels Premis de Relats Breus de Dones durant l’acte de 
lliurament dels guardons, l’11 de juny al Teatre Mercè Rodoreda

Cicle de conferències en anglès. El 27 de maig es va 
inaugurar un nou cicle de xerrades en anglès que periòdi-
cament ens convidaran a escoltar l’anglès per millorar la 
comprensió d’aquesta llengua. James Salter, coordinador 
d’un dels grups de conversa en anglès, va trencar molts 
tòpics sobre els nord-americans, en el que va ser tema de 
la primera de les xerrades.

El Consell dels Infants passa comptes. El 3 de juny els 
consellers i conselleres es van reunir amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, per fer balanç de les activitats que estan prepa-
rant durant aquest curs. Entre d’altres, els infants van 
lliurar a l’alcalde propostes que han recollit entre els seus 
companys i companyes d’escola per aportar el seu gra de 
sorra en el procés Sant Joan Despí 2025.

vés de vales descuento, a las familias que 
habitualmente son atendidas por las en-
tidades de la Taula Social. 
En la experiencia piloto fueron 64 las fa-
milias que adquirieron estos productos 
indispensables para mantener una dieta 

más equilibrada y saludable. La Taula 
Social promoverá, en la medida de lo 
posible y a través de otras actividades, 
este proyecto de colaboración con los 
mercados cuyo balance, después de la 
prueba piloto de marzo, es muy positivo.

El festival solidario que organizó la Asociación de Vecinos de Les Planes consiguió reunir 2.220 euros
y campus. Si el año pasado se atendió 
a 180 niños y niñas, este año se prevé 
llegar a los 220.

Refuerzo de vales de alimentación 
en el mes de agosto
Por otro lado, durante los próximos me-
ses de verano también se reforzarán las 
ayudas del programa Vals d’alimentació, 
que durante todo el año atiende las ne-
cesidades básicas de alimentación de las 

familias con dificultades económicas 
y/o riesgo de exclusión social. Este tipo 
de vales se refuerzan durante el periodo 
de vaciones escolares, especialmente en 
las familias donde hay menores. 
En los últimos años, y tiendo en cuen-
tas la difícil, e incluso crítica situación 
en la que se encuentran muchas fami-
lias, el presupuesto del departamento 
de Acció Social ha crecido una media 
de un 20%.

El Ayuntamiento aumenta los recursos para atender a las familias con necesidades
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Nits de juliol, nits d’activitats
De l’1 al 24 de juliol, la ciutat s’omple d’activitats

Els parcs de la ciutat, protagonistes 
amb motiu del Dia del Medi Ambient
Els parcs de la Fontsanta i Torreblanca, escenaris d’activitats durant tot el mes per 
commemorar el Dia Internacional del Medi Ambient, el 5 de juny

Tai-txi al parc, observació de ratpenats i moltes propostes més

Passejos saludables per la ciutat

Sant Joan Despí commemorarà 
el Dia Internacional del Medi 
Ambient (oficialment es va ce-

lebrar el 5 de juny) durant tot aquest 
mes amb diferents propostes lligades 
als parcs de la Fontsanta i al de Torre-
blanca. I res millor que la diversitat 
de propostes per acostar tota mena 
de públic als nostres parcs. Si el 7 

de juny es va fer al de Torreblanca, 
el proper 28 de juny, es podrà visi-
tar la Torre de l’Aigua i fer un tastet 
amb cuina solar davant de la torre. 
Una bona oportunitatd de conèixer 
aquesta emblemàtica arquitectura 
que ha esdevingut un nou símbol del 
parc de la Fontsanta. Per participar 
en l’activitat cal inscripció prèvia al 

correu electrònic mediambient@sj-
despi.net, o bé per telèfon al 93 480 
60 13/16. 
En els darrers mesos les activitats als 
parcs de la ciutat s’ha recuperat grà-
cies a la programació d’iniciatives, 
sobretot de caire familiar, com la 
ludoteca mediambiental que els diu-
menges visita el parc de Torreblanca.

Inscripcions als tallers 
de la gent gran

L’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Departament de 
Salut de la Generalitat, a través dels metges de capçalera 
dels ambulatoris, han posat en marxa una prova pilot 
per animar la ciutadania a caminar i fer salut. Caminar 
és salut, però en determinats pacients és una necessi-
tat. Per això, quan arriben a la consulta, si el metge o 
metgessa veu la necessitat de motivar-lo a caminar li 
entrega quatre rutes per la ciutat que també es poden 
descarregar al web www.sjdespi.cat. A la ruta s’especifica 
la dificultat del trajecte i, fins i tot, els quilòmetres.

Del 7 de juliol al 10 de setembre, la gent gran de Sant 
Joan Despí es podrà inscriure en el nou programa de ta-
llers que es posaran en marxa a partir del mes d’octubre. 
Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Àrea de Serveis 
a la Persona. Un any més, aquest col·lectiu, cada vegada 
més dinàmic i actiu, podrà escollir entre els següents 
tallers: informàtica, anglès, ioga, gimnàstica terapèutica, 
sevillanes, balls de saló, memòria, manualitats, costura, 
puntes de coixí, o gimnàstica integral.

Idesprés de la Festa Major al juliol no des-
cansem. La programació cultural Nits 
de juliol amplia aquest any les activitats 

i obre escenaris que fins ara són inèdits per 
a molts ciutadans, com el solàrium del po-
liesportiu Salvador Gimeno que es trans-
formarà les nits de dijous amb espectacles a 
l’aire lliure on poder refugiar-nos de la calor 
estiuenca i alhora gaudir de la cultura. El 
cantautor Dani Flaco, el monologista David 
Barragan, el grup Mala Vida i Juke Movie 
seran els protagonistes d’aquestes nits de 
solàrium.

Musicant Vinyoli
Serà un altre dels plats forts de la programa-
ció: Musicant Vinyoli + Jujol, un espectacle 
que fusiona la poesia de Joan Vinyoli amb 
obres modernistes de compositors catalans 
com Enric Granados, Albèniz o Morera, a 
càrrec del guitarrista i compositor Jaume 
Torrens i el tenor Jordi Mas. Aquest home-
natge a Vinyoli, que va passar part de la seva 
infantesa a Sant Joan Despí, forma part dels 
actes de l’Any Vinyoli que commemora el 
centenari del seu naixement. Serà el dia 4 de 
juliol a la Torre de la Creu. Jaume Torrens 
ha creat un lied (una cançó lírica) que ha 
creat expressament per a aquest espectacle.

La nova programació estiuenca incorpora el solàrium del poliesportiu Salvador 
Gimeno com un nou escenari cultural • 4 de juliol, poesia i música en homenatge a 
Vinyoli • 12 de juliol, presentació de la nova temporada d’espectacles

Nits de solàrium: música i 
monòlegs a la fresca

3 de juliol, 22.30 h, 
CONCERT AMB DANI FLACO

4 de juliol, 22 h, Torre de la Creu 
MUSICANT VINYOLI + JUJOL 
amb Jaume Torrens i Jordi Mas.

5 de juliol, 20 h, parc de la Fontsanta
FESTA HOLI DE COLORS SJD
Espectacle de dansa índia, tallers, batucada, mú-
sica de Dj Din Tak,... Vine vestit de blanc i deixa’t 
portar per la màgia del festival indi dels colors!

5 de juliol, 20 h, Pati del Diamant del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda
FORASTOCK MARKET 2014

10 de juliol, 22.30 h, 
MONÒLEG DAVID BARRAGAN

11, 12 i 13 de juliol, barri de les Planes 
FESTES DEL CARME

12 de juliol, 21.30 i 23.15 h, al pati del 
Diamant del CC Mercè Rodoreda
PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA 
DE TEATRE I REPRESENTACIÓ 
DE L’OBRA QUE VAYA BONITO
Una obra divertida i interactiva per presentar 
la nova temporada.

17 de juliol, ¡ 22.30 h,
CONCERT AMB EL GRUP
MALA VIDA

18 de juliol,  21.30 h, a la plaça 
Miquel Martí i Pol
TALLER DE ZUMBA

19 de juliol, 22.30 h, a la plaça 
Miquel Martí i Pol
MONÒLEGS AMB ALBERT BOIRA

20 de juliol, 19.30 h, pati del Diamant 
(CC Mercè Rodoreda)
ACTIVITAT INFANTIL: Contes 
empaperats i personatges 
esbojarrats
de la companyia Alma i Mar de Contes

24 de juliol, 22.30 h
CONCERT DE JUKE MOVIE

Sessió de tai-txi a l’aire lliure al parc de Torreblanca

... i també:

AL SOLÀRIUM DEL POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

més informació:
www.sjdespi.cat

LA CULTURA



18 191918

12 de juliol: presentació de la nova temporada al pati del Diamant

Acabem de cloure una temporada de teatre i ja està a punt la 
següent. L’òpera Tosca, amb la Jove Orquestra de Catalun-
ya, va tancar, el 18 de maig una temporada d’espectacles 

que ham omplert de gom a gom el teatre Mercè Rodoreda i el 
casal de joves El Bulevard. 4.261 persones s’han assegut a les bu-
taques per gaudir d’alguna de les 16 obres i concerts que s’han 
programat. Amb una ocupació aproximada del 75%, aquesta 
temporada ha estat una de les de més èxit dels darrers anys.
La gran majoria dels espectacles han omplert ràpidament les lo-
calitats, i en alguns casos, com el concert d’India Martínez es van 
exhaurir a les poques setmanes. Molt bona acollida han tingut 
també els concerts i monòlegs que s’han programat al casal de 
joves El Bulevard que s’ha consolidat com a sala per a espectacles 
de petit format. 

Tot a punt per a la nova temporada
I si voleu ser els primers a conèixer les novetats de la temporada 
que comença al setembre, el 12 de juliol es farà la presentació al 
pati del Diamant, on podreu gaudir de l’espectacle Que vaya bo-
nito, de la companyia Teatro de Cerca. Plantejat en un format de 
festa de comiat, els assistents seran part activa de l’espectacle com 
uns convidats més prenent part en l’actuació. 
Les entrades que tenen un preu de tres euros, es podran adquirir 
al Centre Cultural Mercè Rodoreda a partir del 25 de juny.

La temporada d’espectacles del Teatre Mercè Rodoreda i El Bulevard es clou amb 
més de 4.200 participants • La propera temporada ja està a punt i es presentarà 

aquest juliol amb l’espectacle Que vaya bonito, de Teatro de Cerca

La temporada de teatre omple 

Els artistes locals exposen a Can Negre

L’India Martínez va omplir el Teatre Mercè Rodoreda de gom a gom

A partir del 18 de juny tenim una cita 
amb l’univers creatiu dels artistes de 
Sant Joan Despí al Centre Jujol-Can 
Negre. En el marc de la Festa Major, 

una cinquantena d’artistes de la ciutat 
exposarà les seves obres per donar-nos 
a conèixer el seu talent, les seves expe-

riències i inquietuds. Quadres, muntat-
ges, fotografies, escultures... que mos-

tren les diferents visions de l’art dels i les 
artistes que viuen a la ciutat. La mostra, 
que es podrà visitar fins al proper  20 de 
juliol, és un bon moment per descobrir 

la diversitat de les persones que opten 
per mostrar-se al món a través de l’art. Imatge d’arxiu de la inauguració de  la mostra de pintors de l’any passat

2    fes-te una foto 
amb bona resolució al teu 
destí de vacances

3    envia-la per correu electrònic a 
vacances@sjdespi.net
fins al 5 de setembre

El Butlletí de setembre en publicarà una selecció de les fotografies 
rebudes. Hi haurà premi per a les millors imatges.

1     Inscriu-t’hi 
i recull la bandera de Sant Joan Despí, 
a partir del 25 de juny:

• L’ÀREA de Serveis a la Persona.
 Av. Barcelona, 41
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h
• Grup de fotografia LA FINESTRA, 
Centre cívic les Planes
Dilluns de 17 a 18 h
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festes de Pla del Vent-Torreblanca • 30 anys d’Asalre • grups de conversa en anglès • balls populars a les escoles • 125 anys de la UGT • 
portes obertes a Solidança • curtmetratge • 25è aniversari de Nobel Automotive • xerrada amb les AMPA • cloenda de tallers

trobada dansaire de les escoles 

El 30 de maig es va 
celebrar la Primera 
Trobada Dansaire de 
les Escoles de Sant 
Joan Despí amb una 
mostra dels balls po-
pulars que han après 
aquest curs a través 
del projecte Edudansa. 
Els infants, de segon 
de primària, van fer 
balls per escola i un de 
conjunt, a la imatge.

Una cinquantena dels participants dels grups de conversa van parti-
cipar el 24 de maig en una caminada cultural per les masies de Sant 
Joan Despí en anglès. Aquesta activitat pretén crear un espai de 
trobada entre les persones que participen en els grups de conversa 
en anglès, francès i alemany.

30 anys d’Asalre
Asalre va organitzar el 7 de juny, al Centre Cívic de les Planes, 

la seva tradicional jornada anual de treball que enguany 
tenia un significat especial ja que l’entitat commemora el 30è 

aniversari. A la jornada van participar, entre d’altres, els tres 
presidents: Francisco Polo, Carmen Vila i José Díaz.

Pla del Vent-Torreblanca,  de festa
El barri de Pla del Vent-Torreblanca va celebrar, del 6 al 8 de juny, les 

seves festes de barri. Mostra de tallers (sobre aquestes línies), jocs 
infantils (a la dreta), havaneres, xocolatada, etc. van ser algunes de les 

propostes de la Comissió de Festes per gaudir d’aquests dies.

21212020

EN IMATGES

grups de conversa 

aniversari de Nobel Automotive
L’alcalde, Antoni Poveda, va visitar les instal·lacions de la multinacional 
Nobel Automotive Grup que té a Sant Joan Despí la principal planta de la 
península. Poveda va descobrir una placa commemorativa del 25è aniversari 
d’aquesta empresa especialitzada en la fabricació de tubs per a l’automoció. 
A la dreta de  la imatge, Javier Docampo, director de la planta espanyola.

Solidança obre portes
L’entitat va obrir les portes de la seva seu per convidar 

la ciutadania a conèixer de prop la seva tasca social. La 
jornada de portes obertes es va fer el 18 de maig i durant 

tot el dia es van fer diverses activitats com una xocolatada, 
una desfilada solidària o batucada (a la imatge).

125 aniversari d’UGT

El Centre Cultural Mercè Rodoreda va acollir el 27 de maig un acte per 
commemorar el 125è aniversari d’UGT Catalunya, on van participar, 
entre d’altres, el secretari general, Josep Maria Álavarez, l’exdirigent 
sindical Josep Maria Rañé,  o la tinenta d’alcalde, Belén García.

cinema de joves, fet per joves

El 23 de maig es va fer la presentació del curtmetratge 7 
minuts que han realitzat joves dels instituts Jaume Salvador 

i Pedrol, i Francesc Ferrer i Guàrdia, i del CE El Nus dins d’un 
projecte audiovisual que ha realitzat l’esplai.

 cloenda dels tallers de la gent gran

La gent gran va organitzar, el 3 de juny, l’acte de cloenda dels tallers que 
han fet durant aquest curs i que han comptat amb prop de 400 parti-
cipants. Durant la cloenda mostren una part del que han après durant 
aquest curs. A partir del 7 de juliol ja es poden fer les noves inscripcions.

xerrada amb les AMPA

Creu Roja Sant Joan Despí va oferir una xerrada sobre primers auxilis 
a les AMPA de diferents escoles de la ciutat. L’activitat, que es va cele-

brar el 20 de maig, a l’Àrea de Serveis a la Persona, pretén conscienciar 
les famílies sobre aspectes que poden suposar una emergència.
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 
del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eXPOSICIÓ
del 18 de juny al 20 de juliol
artistes de Sant 
Joan despí
Centre Jujol-Can Negre
inauguració, 18 de juny a les 20 hores

 19.30  hores
 HAVANERES: Son de l’Havana
 plaça de l’Ermita

19 dijous

 20 hores
 PRegÓ de FeSTa MaJOR
 plaça de l’Ermita
 a càrrec de Carme Pla, actriu de la companyia  
 T de Teatre Tot seguit TROnada I Ball de geganTS

20 divendres
 17.30 hores
 FUTBOl: Torneig Vila de Sant   
 Joan despí-Cebrià Benages
 camp de futbol municipal del Centre
 a càrrec de la Unió Esportiva Cornellà. 

JUny

 23  hores
 eSPeCTaCle: Cabaret elegance
 plaça de l’Estatut
 a càrrec de la companyia de trapezistes Elegants.

 8  hores
 dIada de FeSTa MaJOR
 carrer de Torrent d’en Negre
 durant tot el dia, un munt d’activitats: gralles, vermut  
 i tapes, gelatada, pallassos, sopar i concert.

 22 hores
 MOSTRa de COReOgRaFIeS
 plaça de l’Ermita
 a càrrec de Dansadespí.

 19.30 hores
 VIne a BallaR: 
 FReedOM danCe
 plaça de l’Ermita
 
 22 hores
 alTeRnaFeST
 plaça de la Sardana
 prèviament, a les 20 h, teatre i monòlegs, amb l’Assemblea  
 de Joves de Sant Joan Despí.

 22.30 hores
 aBBa THe neW eXPeRIenCe
 plaça del Mercat
 concert tribut al famós grup suec

 23  hores
 Va PaRIR TOUR 2014!
 parc Fontsanta
 torna el show amb més ritme amb els locutors del 
 conegut programa Ràdio Flaixbac.

21 dissabte

 de 9 a 21 hores
 FUTBOl: Torneig Vila de Sant   
 Joan despí-Cebrià Benages
 camp de futbol municipal del Centre
 a càrrec de la Unió Esportiva Cornellà. 

 de 10.30 a 13.30 hores
 InFanTIl: Juga menut
 plaça de l’Ermita
 jocs per a infants de diferents edats.

 d’11 a 13 hores
 eXPOSICIÓ ORnITOlÒgICa
 plaça de l’Ermita
 
 d’11 a 13 hores
 CIClISMe: Cursa de cintes
 parc del Mil·lenari
 per a infants de 7 a 12 anys, amb el club Despibike

 d’11 a 13 hores
 InFanTIl: Taller de màgia
 plaça d’Antonio Machado
 il·lusionisme i màgia per als nens i les nenes.

la Ruta de 
la tapa, 
consulta-la aquí

 12 hores
 InFanTIl: Contes teatralitzats 
 en anglès    
 plaça de l’Ermita
 a càrrec de Kids & Us

 de 17.30 a 20.30 hores
 InFanTIl: espai de jocs infantils 
 i construïm castells de sorra  
 plaça d’Antonio Machado
 per a infants a partir de 4 anys

 A partir de les 18  hores 
 XXX TROBada de geganTS
 carrer Baltasar d’Espanya
 plantada (18 h), inici de la cercavila (19 h) pels carrers 
 del barri Centre i ballada de gegants a la plaça del CC   
 Mercè Rodoreda

 19.30 hores
 InFanTIl: la festa dels més 
 tumàcats 
 plaça M.A. Capmany 

 21 hores
 SOPaR de VeÏnS I VeÏneS
 DE L’EIXAMPLE 
 plaça del Sol Solet
 sopar i ball amb el grup Doble Cara 

 21.30 hores
 Velada FlaMenCa 
 plaça del Mercat
 amb les actuacions de l’escola de ball i el grup   
 de danses del CCA Vicente Aleixandre i   
 el grup rociero Manguara

 21.30 hores
 Ballada eSBaRT danSaIRe 
 plaça de l’Ermita
 amb la participació de totes les seccions de 
 l’Esbart i d’un grup d’antics dansaires

 mitjanit
 CHenOa en   
 COnCeRT 
 parc de la Fontsanta
 l’artista presentarà 
 Otra dirección, 
 el seu darrer àlbum

 22 diumenge
 de 9 a 14 hores
 TROBada de VeHICleS ClÀSSICS
 carrer John F. Kennedy  
 trobada i exposició de vehicles (de 9 a 11 h); 
 d’11 a 12 h, itinerari urbà, i de 12 a 14 h, expo- 
 sició a la plaça Ciutat Gegantera
  
 de 9 a 18 hores
 TORneIg BenÈFIC CeBRIÀ 
 BenaIgeS
 camp municipal del Centre
 a càrrec de la Unió Esportiva

 de 10.30 a 13.30 hores
 TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS  
 centre cívic Antoni Gaudí
  de 10 a 14 hores
 IX TROBADA D’INTERCANVI DE   
 PlaQUeS de CaVa I III TROBada 
 de TaPS de COROna de CeRVeSa  
 plaça de l’Ermita

 de 10.30 a 13.30 hores
 INFANTIL: Festa d’aigües  
 plaça del Mercat
 amb la col·laboració d’Aigües de Barcelona

 d’11 a 13 hores
 ITIneRaRI MOdeRnISTa 
 Centre Jujol-Can Negre
 
 
 d’11 a 13 hores
 DESCOBREIX L’ART DE JUJOL 
 Centre Jujol-Can Negre
 adreçat a infants de 3 a 5 anys 

 12 hores
 INFANTIL: Ball a l’aigua 
 plaça de l’Estatut
 cal anar amb roba i sabates per mullar-se 

 de 18 a 21 hores
 V gala BenÈFICa de danSa 
 BalldeSPÍ
 Teatre Mercè Rodoreda
 els diners que es recaptin es donaran al Banc   
 d’Aliments de laTaula Social
  19 hores
 KaRaOKe 
 plaça d’Antonio Machado
  
 19.30 hores
 CORPUS CHRISTI 
 barri Centre
 sortida des de l’Església i tinerari pels carrers 
 del barri Centre

 19.30 hores
 TandaRICa CIRCUS
 plaça de Catalunya
 espectacle de pallassos i circ

 22.30 hores
 MaRaBUnTa aMB gUIlleM alBÀ  
 & THe all ORCHeSTRa
 plaça de l’Ermita
 un show de clown, enèrgic i energètic

 22.30 hores
 MOnÒlegS aMB TXaBI 
 FRanQUeSa
 plaça del Mercat
 riure assegurat amb un dels actors planter del   
 programa El Club de la Comèdia

 23 hores
 eSPeCTaCle InSTanTS aMB 
 el Mag edgaR
 plaça de M.A. Capmany
 riure assegurat amb un dels actors planter del   
 programa El Club de la Comèdia

23 dilluns
 19.30 hores
 la FlaMa del CanIgÓ
 cantonada Bon Viatge amb av. de Barcelona
 
 A partir de les 23  hores
 ReVeTlleS alS BaRRIS
 places dels quatre barris
 amb música en directe de les orquestres Route 66  
 pl. de l’Estatut); Chapó (pl. de l’Ermita); Litoral (pl.  
 del Mercat) i Código (pl. M.A. Capmany)
 
 a les 23.45 hores
 nIT del ROS
 parc de la Fontsanta
  encesa de la foguera amb els diables, música, etc.
 
 24 dimarts
 12 hores
 SaRdaneS
 plaça de l’Ermita
 amb la Cobla Principal del Llobregat 

 12 hores
 InFanTIl: Festa salada H20!
 plaça del Mercat
 18.30 hores
 COnCeRT de SaRSUela de 
 FeSTa MaJOR    
 Teatre Mercè Rodoreda

 19.30 hores
 III TROBada CaSTelleRa  
 plaça de l’Ermita
 amb els castellers d’Esplugues, Cornellà i Badalona

 19.30 hores
 InFanTIl: ReBOMBORI de FeSTa  
 parc de la Fontsanta
 20 hores
 HaVaneReS aMB el gRUP 
 la TaVeRna    
 plaça del Mercat
 

 21 hores
 X CaTa Cega de CaVeS
 centre cívic Antoni Gaudí
  21 hores
 ReVeTlla de SanT PeRe
 plaça de la Sardana
 amb el grup Milenium

 mitjanit
 COnCeRT ORQUeSTRa MOnTgRInS 
 plaça de Catalunya
 

 21 hores
 ReVeTlla de SanT PeRe
 plaça de la Sardana
 amb el grup Milenium

 21.30hores
 CORReFOC de FeSTa MaJOR
 plaça del Mercat
 tabalada a les 22 h, recorregut pel barri de les Planes 
 i a les 23.30 h espectacle pirotècnic Aniversarius

JUlIOl
1  dimarts

 21 hores
 ITIneRaRI I SOPaR de 
 CaRManyOla de la genT gRan
 Àrea de Serveis a la Persona
 el grup anirà caminant fins al pícnic del parc de la   
 Fontsanta, on soparan 

3  dijous
 22. 30 hores
 COnCeRT de danI FlaCO
 al solàrium del Salvador Gimeno

4  divendres
 22 hores
 MUSICanT VInyOlI + JUJOl
 Torre de la Creu
 amb l’actuació de Jaume Torrens i Jordi Mas

5  dissabte

 22.45 hores
 CaSTell de FOCS   
 parc de la Fontsanta
 28 dissabte
 d’11 a 13 hores
 VISITA A LA TORRE DE L’AIGUA    
 I TaSTeT SOlaR 
 torre de l’Aigua (parc de la Fontsanta)

 22 hores
 FORaSTOCK
 pati del Diamant
 10 dijous
 22.30  hores
 MOnÒleg aMB daVId
 BaRRagÁn
 solàrium del Salvador Gimeno
 11 divendres
 Durant el dia
 FeSTeS del CaRMe
 barri de les Planes 
 activitats per a tots els públics fins al diumenge   
 13 de juliol

12 dissabte
 21.30 i 23.15  hores
 PReSenTaCIÓ TeMPORada de   
 TeaTRe
 pati del Diamant
 amb l’espectacle Que vaya bonito de la companyia  
 Teatro de Cerca. Preu: tres euros

 De 20 a 22 hores
 FeSTa HOlI de COlORS
 parc de la Fontsanta 
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Aquesta serà la segona edició de 
l’Urban Training Cup

78 jugadors van participar en el III Torneig del Tennis El Molí. El Club Tennis 
el Molí va celebrar el passat mes de maig el seu III Torneig Social 
per als nens i nenes de l’escola de tennis. El torneig es disputa du-
rant un cap de setmana. El dissabte juguen un total de 78 jugadors 
la fase de lligueta en totes les categories, des de benjamí fins a 
juvenil, i cadascun d’ells juga tres partits de 30 minuts. El diumen-
ge passen tots a la fase d’eliminatòries, fins arribar a les finals. A la 
fotografia, els infants que van obtenir trofeus.

L’Handbol Sant Joan organitzarà un 
campus amb tècnics de primer nivell

L’Urban Training Camp (UTC) és un campus organitzat per 
l’Handbol Sant Joan Despí, a través de Barcelona Handball 
Events.  Aquesta ja serà la seva segona edició.
A diferència del tradicional campus que el club organitza al 
matí, que té un aspecte més lúdic i va dirigit als més petits, 
aquest és un innovador projecte desenvolupat per professio-
nals del món de l’handbol que va dirigit a jugadors i jugado-
res més grans que vulguin millorar el seu nivell.
Consisteix en la realització de blocs d’entrenament de quatre 
dies per setmana, de dilluns a dijous a la tarda, en els que 
cada dia un formador tècnic de primer nivell realitzarà un 

entrenament per a jugadors i jugadores. El model UTC té el 
valor afegit que cada dia es duran a terme seminaris de dife-
rents temàtiques imprescindibles per a un jugador d’alt nivell. 
Es comptarà amb Xavi Pascual i Toni García, entrenadors 
de FC Barcelona i BM Granollers; Manolo Laguna, director 
tècnic de la Real Federación Española de Balonmano; Jorge 
Dueñas, seleccionador absolut femení; Javier ‘Jota’ González, 
entrenador del Naturhouse La Rioja i Toni Gerona, entrena-
dor del FC Barcelona B. 
L’esdeveniment es realitzarà del 30 de juny al 17 de juliol al 
poliesportiu Salvador Gimeno.

Es comptarà, d’entre altres, amb els entrenadors de FC Barcelona i BM Granollers

Josué Atalao, del Club 
Patinatge Sant Joan Despí, 

classificat per al Campionat 
d’Espanya juvenil. Josué Atalao, 

juvenil del Club Patinatge Artístic 
Sant Joan Despí va disputar el 

passat 1 de juny el Campionat de 
Catalunya a Reus i es va classifi-
car per al Campionat d’Espanya 

que es realitzarà a Pontevedra 
els dies 5 i 6 de juliol. Viatjarà 

concentrat amb la Federació 
Catalana, acompanyat de la seva 

entrenadora, Irene Matachana.

DESPÍ ESPORT

El júnior del Bàsquet Sant Joan, campió de la Interterritorial

Sant Joan Despí compta amb una nova entitat, el Sant 
Joan Despí FS, que neix amb la intenció de disposar d’un 
equip sènior i d’un juvenil. La iniciativa pretén donar con-
tinuïtat als joves que finalitzin la seva formació a l’Escola 
de Futbol Sala Blanc Blava, de manera que no hagin de 
marxar forçosament a d’altres clubs fora de la ciutat. Amb-
dues entitats treballaran conjuntament i la nova entrenarà 
també al poliesportiu municipal Ugalde.
L’acte de presentació va ser presidit per l’alcalde Antoni 

Mai un equip júnior del club havia arribat tan lluny

L’equip júnior A del Bàsquet Club Sant Joan Despí s’ha 
proclamat campió del seu grup de la lliga regular de 
l’Interterritorial de Catalunya, aconseguint una fita his-
tòrica dins de l’entitat en ser aquest el primer any que 
un equip en edat júnior del club jugava en una categoria 
tan alta.
L’equip va començar encapçalant  la classificació des de 
les primeres jornades, lloc que no ha deixat en tota la 
temporada. No va patir la primera derrota fins la jor-
nada 19, quan la lliga ja estava pràcticament decidida. 
L’equip seguirà competint amb la resta de guanyadors 
dels altres grups per veure qui es proclama campió de 
Catalunya, tot i que alguns jugadors reforçaran el sènior 
B per salvar la plaça de tercera categoria.
Des del club confien que molts dels jugadors d’aquest 
equip siguin la columna vertebral del primer equip 
d’aquí pocs anys i és per això que ja en la propera tem-
porada està previst que alguns d’ells formin part de la 
plantilles sèniors de l’entitat.

Promoció de matrícula gratuïta als poliesportius per als estudiants

La promoció facilita l’accés a l’activitat esportiva als joves en el període de 
vacances escolars

Amb la finalització del curs escolar i universitari, els po-
liesportius inicien una promoció de matrícula gratuïta en 
l’abonament jove d’aquests equipaments esportius muni-
cipals. Aquesta promoció cerca facilitar l’accés a l’activitat 
física als joves que durant el curs no poden fer esport 
per manca de temps,a causa de les seves obligacions 
d’estudiants, i que vulguin aprofitar el període de vacances 
per exercitar-se.  La promoció ja s’ha iniciat i té durada 
fins al 15 de juliol. L’abonament jove total comprèn les 
edats entre 16 i 25 anys.

El Sant Joan Despí Futbol Sala, 
nova entitat esportiva a la ciutat

L’equip júnior A masculí ha fet història aconseguint el campionat 
de la Interterritorial catalana

Poveda, juntament amb el president del nou club, Javier 
Pastor i el de la Penya Blanc Blava, Rafael Aragón -foto 
de l’esquerra-. A la foto de la dreta, el moment de donar 
a conèixer l’equipació d’aquest nou club, que se suma a la 
xarxa d’entitats del municipi.

Cloenda de l’esport escolar. Centenars de nens i nenes van aplegar-se, dissabte 7 de juny, en una nova edició de la festa 
de cloenda de l’esport escolar, celebrada al poliesportiu Salvador Gimeno, al parc del Mil·lenari i a l’escola Sant Francesc 
d’Assís. Enguany, com a novetat, es van incoporar jocs intergeneracionals (oberts a pares i mares) i uns llits elàstics. Un 
punt i final ple d’activitats per a la temporada de la desena d’escoles esportives que funcionen a Sant Joan Despí.
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telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

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

TRIBUNA POLITICA

Ja tenim aquí la Festa Major i, amb 
ella, el final de curs, l’arribada de 
l’estiu i el començament d’un altre 
període d’activitat intensa.
En aquest sentit, i perquè la ciutat 
no fa vacances mai, hi ha un munt 
d’activitats per a tots els públics i 
tots els gustos que ompliran de 
vida la ciutat i que, també, aten-
dran les necessitats socials de ca-
dascun dels col·lectius. Parlem, 
per exemple, de les accions per als 
més petits que es fan des dels Ca-
sals d’Estiu, els Campus Esportius, 
els tallers i activitats específiques 
de diferents modalitats... 
S’ofereixen un total de 2000 places 
garantint, no només l’activitat en 
sí, sinó també el servei de men-
jador per aquelles famílies que 
ho necessitin. A Sant Joan Despí 
comptem amb una bona xarxa du-
rant tot l’any que ens ajuda a man-
tenir les necessitats socials i que, a 
l’estiu, també es garanteixen grà-
cies a les activitats del lleure.
A això hem de sumar tota una 
sèrie d’accions complementàries 
culturals i esportives per a la resta 
de veïns i veïnes que ens permeten 
gaudir de l’estiu i de la ciutat a tra-
vés de totes les diferents propostes.
Els i les socialistes de Sant Joan 
Despí tenim clar que la nostra 
obligació és treballar per a les 
persones. Entenem la cultura, 
l’educació i les necessitats socials 
com els principals valors per acon-
seguir una societat amb igualtat 
d’oportunitats. Per això treballem, 
per aconseguir un bon estiu per a 
tothom.

Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí consideramos que la me-
jor manera de hacer política es estar 
al lado de los ciudadanos. Fruto de 
nuestro trabajo, son muchos los ciu-
dadanos que se acercan a nosotros 
para expresarnos sus inquietudes y 
para que les resolvamos sus proble-
mas reales.
Nos sorprendió la noticia de que el 
pasado 25 de abril, en la Rambla Jo-
sep María Jujol, una señora mayor, 
fue atracada cuando salía del banco 
de retirar el dinero de su pensión. La 
señora pidió ayuda y llamo a la po-
licía, pero para sorpresa de ella no 
pudieron atenderle porque todos los 
agentes que estaban de servicio te-
nían que hacer guardia en la ciudad 
deportiva del F.C. Barcelona y escol-
tar a la Junta Directiva y al Alcalde 
de Sant Joan Despí, Antonio Pove-
da, mientras se daban un paseo por 
nuestra ciudad.
Desde el Partido Popular denuncia-
mos estos hechos, que por desgracia 
son  habituales. Sant Joan Despí tiene 
una formada y excelente plantilla de 
policía. El problema son sus mandos 
y sus prioridades. Multar motos en la 
acera y no proteger y socorrer a los 
ciudadanos de Sant Joan Despí.
Son muchas las inquietudes y los 
problemas de los ciudadanos y en 
ocasiones el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí, no está a la altura. 
Para cualquier consulta nos pue-
des encontrar en el primer piso del 
Ayuntamiento por las mañanas y los 
martes por la tarde en el Barrio de 
Las Planas, Marià Fortuny, 2.
Sant Joan Despí se llena de fiesta es-
tos días, por lo que nos gustaría apro-
vechar para desear a todos los veci-
nos una ¡¡Feliz Fiesta Mayor!!

Un estiu per a tothomPolítica cercana 
a las personas

grup municipal de CiU

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats del maig:  L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART EXPOSA A CAN NEGRE • OPEN 
NIGHT, UNA NIT DE COMPRES MOLT FESTIVA • TRIBUT A EL ÚLTIMO DE LA FILA • 

L’ESBART DANSA PER PRIMAVERA • ÒPERA AL TEATRE MERCÈ
DESPÍ ESPORT

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ, UN EQUIP DE PRIMERA • LA GRAN FESTA 
DE L’ESPORT ESCOLAR

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

L’any 1978 Catalunya en general 
i CDC en particular es van impli-
car en el pacte constitucional i en 
la nova arquitectura institucional 
sorgida d’aquest pacte. Passats més 
de 35 anys des de llavors, s’ha fet 
evident que la relació entre Cata-
lunya i l’Estat espanyol no ha estat 
reeixida i és per això que hem ini-
ciat el procés polític actual. 
Respectem la decisió del Rei Joan 
Carles I d’abdicar i respectarem 
també les decisions que pregui 
l’Estat espanyol sobre el model 
institucional que s’obri després 
d’aquesta abdicació.
De la mateixa manera que respec-
tarem el model institucional que 
l’Estat espanyol decideixi després 
de l’abdicació del Rei, demanem 
que es respecti també la voluntat 
del poble de Catalunya de decidir 
lliurement, pacíficament i demo-
cràticament el seu futur a través 
d’una consulta el proper dia 9 de 
novembre. 
El procés polític de Catalunya se-
gueix endavant i des de Conver-
gència Democràtica de Catalunya 
seguirem treballant perquè els cata-
lans puguin votar el 9 de novembre 
i que votin un doble sí per poder 
construir un nou estat amb marc 
institucional diferent a l’actual.
El nostre debat no és sobre monar-
quia o república, sinó que el nostre 
debat és sobre el futur de Catalunya. 
Si Catalunya fos un estat indepen-
dent, el nostre debat seria si volem 
una república parlamentària o una 
república presidencialista.
Molt bona Festa Major 2014. 

El nostre debat és 
Catalunya

MAIG 2014

Temperatura mitjana: 
17,2ºC
Temperatura màxima: 
25,2ºC , el dia 10
Temperatura mínima: 
9,8ºC el dia 15
Precipitació: 58,9 mm en sis 
dies amb precipitació dels 
quals cinc amb tempesta

Si ens remetem només al balanç mensual, 
podríem dir que aquest mes de maig ha es-
tat totalment normal, ja que tant la tempe-
ratura mitjana com la precipitació es troben 
dins dels valors mitjans. Ara bé, si entrem en 
detall, hi ha matisos a destacar: molt poca 
precipitació entre el 5 d’abril i el 25 de maig, 
per tant, bona part del mes de maig la 
sequera ha estat notòria. Finalment, gràcies 
a les tempestes de l’última setmana de maig 
s’han pogut regar bé els boscos i els camps 
de la zona, aigua molt benvinguda ja a les 
portes de la sequera estival. 

Com a curiositat, cal esmentar que malgrat 
no tenir un maig càlid, l’abril va ser-ho molt, 
per tant, al maig pràcticament no s’ha notat 
un augment de la temperatura respecte al 
mes anterior. Podríem dir que hem tingut 
dos majos. 

Amb aquest títol, el proper 30 de juny 
i fins al 18 de juliol hi haurà una ex-
posició al vestíbul del Centre Cultural 
Mercè Rodoreda de la nostra ciutat. 
La infància del PSUC 1936-1939. El 
retorn dels “Papers de Salamanca al 
Baix Llobregat” és un recull de docu-
ments pertanyents als i les militants 
del PSUC i a les JSUC, retornats el 20 
de febrer del 2012 després de més de 
70 anys i que van ser utilitzats per la 
dictadura per identificar les persones 
afectes a la República i van servir per 
a la seva persecució i detenció durant 
molt de temps. Encara queden a Sa-
lamanca documents i diversos estris, 
com banderes i altres coses, del PSUC 
i de molts municipis catalans, que cal 
continuar reivindicant que siguin re-
tornats.
Gràcies al treball voluntari de persones 
que han classificat tota la documenta-
ció i al suport de la Fundació Nous 
Horitzons, podem retre homenatge als 
homes i les dones que van defensar els 
ideals i els governs, democràticament 
escollits, de la Segona República Es-
panyola i de la Generalitat de Catalun-
ya. Són noms i cognoms de persones 
militants que vivien al Baix Llobregat. 
Aquesta exposició itinerant per totes 
les ciutats de la comarca representa la 
lluita contra l’oblit i a favor de recupe-
rar la nostra memòria democràtica; 
una manera de fer justícia i de conèi-
xer la veritat, i de reparar la dignitat de 
moltes persones del Baix Llobregat que 
patiren violència, por, repressió i exili 
en finalitzar la Guerra Civil.
En aquests moments ICV-EUiA, al 
Parlament, al Congrés, al carrer, a 
l’Ajuntament estem reivindicant un 
referèndum que permeti elegir, de 
manera democràtica, el model d’Estat  
#VolemRepública   

La infància del PSUC 
(1936-1939)
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