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XARXES SOCIALS

sjdespi.cat

El PSC guanya les eleccions
Els socialistes revaliden la majoria absoluta i entren al Plenari 
SiQueEsPot, ERC i C’s. Pàgs. 8-9

sjd’

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

No cal dir que enguany les dites populars referents a 
l’abundància de pluges dels dos mesos primaverals per 
excel·lència no s’han complert gens ni mica. En efecte, des del 
2006 no teníem un període abril-maig tan sec; però el més 
important a destacar és que som a les portes de l’estiu i de 
moment en l’any ha plogut poquíssim. La sequera és acusada. 
En segon lloc cal remarcar el caràcter molt càlid del mes de 
maig. Ha estat rècord, ha superat per poc els mesos de maig 
de 2011, 2009 i 2006. 
De fet, l’onada de calor de la primera quinzena del mes pas-
sarà als annals. Per exemple, els dies 13 i 14 de maig es van 
enregistrar temperatures històriques en molts indrets de la 
península (42ºC a València; i aquí, a Catalunya entre 35 i 37ºC) 
però no va ser el cas de Sant Joan Despí, en aquest cas la brisa 
de mar es va encarregar de mantenir el termòmetre a ratlla; 
així i tot es van superar els 28ºC.  

ABRIL DE 2015

Temperatura mitjana: 15,0ºC
Temperatura màxima: 23,8ºC el dia 27
Temperatura mínima: 5,0ºC el dia 9
Precipitació total: 13,0 mm caiguts en 3 
dies, un amb tempesta

www.despi.tv

Remodelació d’espai públic
Les places de Catalunya i Sant Francesc de Sales i el carrer de Jacint 
Verdaguer presenten nou aspecte. Pàgs. 10-11

L’escola d’idiomes, a punt
A partir del 15 de juny l’escola obre portes per atendre les persones 
interessades abans de la matrícula, el 6 de juliol, pàgs. 13

el temps

Al juliol, propostes refrescants
Concerts a l’aire lliure, espectacles infantils, festes de barri a les 
Planes, al juliol la ciutat tampoc s’atura pàgs. 21

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/Despitelevisio

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de maig: Flors i plantes per primavera • Foodieslab, aula de cuina al Mercat Centre • Setmana de la Gent Gran • Festa de 
la Cruz de Mayo • Premi Jujol de Dansa Jove • Trobada de Mini Handbol • Més anglès a la ciutat • Cursa Atlètica • Millores en diferents 
espais de la ciutat • Eleccions municipals

ESPECIAL TRES TOMBS
Resum de les activitats que s’han desenvolupat a Sant Joan Despí amb motiu de la Trobada Nacional dels Tres Tombs

Darrers vídeos incorporats a la programació

sant joan despí

En no estar encara constituït el nou Ajuntament arran les eleccions 
municipals del 24 de maig, aquest número del Butlletí no inclou els 
preceptius articles de l’alcalde i dels regidors portaveus dels grups 
municipals, que prendran possesió el 13 de juny.

MAIG DE 2015

Temperatura mitjana: 19,5ºC
Temperatura màxima: 29,5ºC el dia 4
Temperatura mínima: 11,6ºC el dia 20
Precipitació total: 16,0 mm caiguts en 
2 dies
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A la ciutat, comencem l’estiu amb l’alegria de la 
nostra Festa Major. Les tradicionals revetlles es 
completen a Sant Joan Despí amb un programa 

d’activitats que convida a quedar-s’hi, a sortir amb la fa-
mília i els amics, i a gaudir al carrer 
dels espectacles i de les diferents ac-
tivitats previstes.
Enguany, la gran festa no podria co-
mençar amb més força: Jose Corba-
cho serà el pregoner i, de ben segur, 
no ens deixarà indiferents. L’actor, 
director i guionista donarà pas a quatre dies ben farcits 
de propostes: espectacles d’animació de gran qualitat i 

plenes de sorpreses; balls per a tothom; activitats espor-
tives; les actuacions de les nostres entitats... i Txarango i 
Manel Fuentes com a convidats a l’escenari del parc de la 
Fontsanta, on els més joves tornaran a ballar i vibrar amb 

la popular Festa Flaixbac.
I, de nou, el comerç local ens farà més 
agradables els dies de festa gràcies a la 
seva Ruta de la Tapa: del 20 al 24 de 
juny, els establiments tornaran a ofe-
rir tapa i beguda per només dos euros. 
I per descomptat, a l’esplanada del Re-

cinte Firal tindrem un altre espai de visita obligada, la 
fira de les atraccions i les casetes dels partits polítics.

Sant Joan Despí comença l’estiu amb la seva festa gran, enguany amb una programació 
ben farcida de propostes amb noms propis, que obre el popular Jose Corbacho

La Festa Major marca l’inici 
de l’estiu a la ciutat

prop d’un centenar d’activitats per a tothom

Torna la
RUTA DE LA TAPA

tapa+beguda per 2 €

Del 19 al 24 de juny

El cartell. Diferents elements identificatius de Sant Joan Despí, envaïts per l’alegria que provoca la festa gran de la ciutat, configuren aquest any el cartell de Festa Major, obra de Mati Balsera, dis-senyadora santjoanenca. Els edificis modernistes més representatitus de l’obra de Jujol es combi-nen amb altres imatges característiques de la nostra ciutat, convidant-nos a gaudir dels dies més alegres de l’any.
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Jose Corbacho, el pregoner més ‘gamberro’

Divendres, 19 de juny

Actor, director, guionista, humorista... el polifacètic 
Jose Corbacho serà l’encarregat de fer el pregó 
d’inici de la Festa Major d’aquest 2015. Aquest 

hospitalenc nascut al barri de Santa Eulàlia va començar 
en el món del teatre amb la companyia La Cubana, d’on va 
saltar al món de la televisió de la mà d’El Terrat: Una altra 
cosa i A pèl tour,  a TV3; Homo zapping a Antena 3, o Tú si 
que vales, a Telecinco, han estat alguns dels programes on 
ha deixat la seva particular empremta, sempre divertida, 
irònica i sorprenent.
També en el món del cinema s’ha fet un nom, destacant 
des de la seva primera cinta com a director (juntament 

amb Juan Cruz), Tapes, que va ser la millor pel·lícula al 
Festival de Màlaga el 2005, i per la qual va rebre el Goya 
al millor director novell. La seva segona pel·lícula com a 
director va ser Covards, estrenada el 2008. Ara, s’ha passat 
a la lletra escrita –també amb Juan Cruz– tot publicant  el 
llibre People from Ibiza.

  Amb aquesta trajectòria, de ben segur que ens oferirà 
moments divertits i delirants en el pregó d’enguany, di-
vendres 19 de juny (20 h) a la plaça del Mercat del barri 
de les Planes. Abans (19.30 h), com és costum, es farà la 
tradicional cercavila d’inici de Festa Major i, un cop aca-
bat el pregó, hi haurà tronada i ball de gegants.

xx hores, plaça del Mercat
El polifacètic actor i director obrirà la Festa Major

20 hores, 
a la plaça del Mercat

Los 80 principales
Els èxits de la dècada dels 80, 
a la plaça de l’Ermita (22.30 h)

Rumba catalana
Amb el grup Ai, Ai, Ai, 
a la plaça del Mercat (22.30 h)

A ballar! Els 80 estan de moda i a la Festa Major tindrem l’ocasió 
de gaudir d’una nit revival amb Los 80 principales (plaça de 
l’Ermita) un dels conjunts que millor interpreten els grans èxits 
musicals d’aquesta dècada. I si preferiu la rumba, l’esperit de Gato 
Pérez reviurà al concert dels Ai, Ai, Ai, a la plaça del Mercat.

Consulteu del programa complet a sjdespi.cat
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Dissabte, 20 de juny

Flamenc, màgia, festa Flaixbac i 
l’orquestra Cimarrón per a la nit de dissabte
La festa arriba a tots els racons de la ciutat amb espectacles, música, balls i esport

VaParirTour 2015 
al parc de la Fontsanta (23 h)

Orquestra Cimarrón
parc del Mil·lenari (12.30 h) 
plaça de Catalunya (23.30 h)

Flamenc amb Paco Candela
plaça del Mercat (21.30 h)

Infantil El Laberint interactiu
plaça d’Antonio Machado (11.30 a 13.3 h)

i seguiu-lo al facebook i twitter de l’Ajuntament

Dissabte, 20 de juny, serà un dia ben farcit de la Festa Ma-
jor. És cap de setmana i el programa festiu convida a sor-
tir al carrer amb els nens i participar, per exemple, en 

algunes de les divertides activitats infantils que hi haurà, com ara 
l’original Laberint Interactiu que s’instal·larà a la plaça d’Antonio 
Machado (les Planes) on l’enginy i la destresa seran elements 
fonamentals per sortir d’un embolic de portes i camins. A la 
plaça de l’Ermita (Centre) hi haurà un gran espai infantil amb 
diferents activitats com jocs d’aigua; Externet, una xarxa social 
a l’aire lliure, i un taller de goma eva a càrrec de la botiga local 
Decolores Manualitats. També al carrer d’en Torrent d’en Negre, 
durant tot el dia, hi haurà activitats festives.
I després, al migdia, per arrodonir el matí, es podrà fer un ver-
mut ben animat per l’Orquestra Cimarrón, al parc del Mil·lenari.
A la tarda, els gegants tornaran a omplir els carrers del barri 
Centre amb la 31a edició de la Tro-
bada Gegantera que, com no pot ser 
d’una altra manera, acabarà amb 
un ball de gegants davant el Centre 
Cultural Mercè Rodoreda.
A la tarda, un festival de patinatge inspitat en el Circ du Soleil 
(poliesportiu del Mig, 17.30 h); l’espectacle de circ Microglopho-
ne (pl. Antonio Machado, 19 h); sarsuela amb Laud’s Arts (Teatre 
Rodoreda, 18 h); ballada de l’Esbart Dansaire (pl. de l’Ermita, 
20 h); un sopar amb orquestra (pl. Sol Solet 21 h); la Velada Fla-
menca (pl. del Mercat, 21.30 h) amb l’actuació especial de Paco 
Candela; la desena Mostra de Coreografies de Festa Major amb 
Dansadespí (pl. de l’Ermita, 22 h), la màgia del Mag Txema (pl. 
de l’Estatut, 23 h) i... per acabar, balls, amb la festa de Ràdio 
Flaixbac (parc Fontsanta, 23 h) i, de nou, amb l’Orquestra Cima-
rrón (pl. de Catalunya, 23.30 h).

Espectacles infantils 
plens d’originalitat
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Diumenge, 21 de juny

De Rubianes 
a la nit més rapera

Un cartell de luxe. El 21 de juny el rap prendrà el parc de 
la Fontsanta amb el Show Rapsusklei Meets Sr Wilson amb 
les actuacions de Delash, DJKisa, DjNosfed, Flowrridow & 
Tarek, i Rapsusklei & Sr. Wilson. Entre els artistes es trobada 
el santjoanenc Delash. “Em fa molta il·lusió tocar a Sant 
Joan Despí, més si és a la Festa Major” comenta Delash, 
nom artístic de David Lasala que després d’un llarg camí en 
companyia d’Alta Gama, el seu anterior grup, enceta carrera 
en solitari amb un nou disc, Regeneración, que va sortir a la 
venda el 25 de maig. Mc, productor musical i tècnic de so, 
amb l’ajuda d’uns amics va crear un estudi de gravació, Style 
Sound, “per poder treballar de forma més professional i 
poder enfocar la meva carrera amb perspectiva de futur”. 
Ara, Delash ha tret un disc amb lletres que defugen del dra-
ma “en els temps que vivim tothom té els seus problemes, 
així que he optat per cançons més entretingudes, que t’ho 
facin oblidar tot...tot i que també hi ha temes reivindica-
tius”.  Amb Alta Gama o com Delash, l’artista santjoanenc 
ha trepitjat escenaris d’arreu d’Espanya per actuar al costat 
de noms consolidats com Onyx, The Beatnuts, Triple XXX o 
SFDK. Delash actuarà a partir de les 21 hores.

I també la Festa d’Aigües i molts més 
espectacles per a nens i nenes

Dilluns, 22 de juny

DELASH,
rap fet a Sant Joan Despí

Els nens i les nenes ho tindran difícil, diumenge 21 
de juny, per decidir l’espectacle que voldran anar a 
veure. I és que l’oferta és nombrosa: al matí,  l’Art 

de les bombolles i Trencada d’Olla Gegant (pl. del Mer-
cat), taller artístic de Jujol (Can Negre) i la Festa d’Aigües 
(pl. de l’Ermita). A la tarda, els espectacles Strappo (pl. 
de Catalunya) i les titelles de Palla, Fusta, Pedra (pl. 
d’Antonio Machado).
Ja al vespre, podrem optar entre els balls de Freedom 
Dance (pl. de l’Ermita, 20 h), la mostra de dansa de Loly 
Peláez (pl. del Mercat, 20.30 h) amb la col·laboració 
d’alumnat de l’Institut del Teatre, el festival de rap Show 
Rapsusklei meets sr. Wilson (parc Fontsanta, 21 h); el 
concert d’havaneres amb rom cremat (pl. de Catalunya, 
22.30 h); el tribut a Pepe Rubianes (pl. del Mercat, 22.30 
h) i l’espectacle de circ-teatre Charabia (pl. de Maria 
Aurèlia Capmany, 22.30 h).

El periodista i presentador Manel Fuentes, 
un fan incondicional de Bruce Springsteen, 
puja al escenaris per cantar les seves cançons. 
I ho fa força bé, ja que la seva banda The 
Spring’s Team, està considerada com un 
dels millors conjunts tribut al famós can-
tant de New Jersey. Fuentes i els vuit músics 
que l’acompanyen ens faran vibrar amb els 
grans èxits del Boss, a les 22.30 hores, al parc 
Fontsanta. Abans, al mateix parc (19 h), hi 
haurà una edició especial de l’Hora del Conte.

Consulteu del programa complet a sjdespi.cat

Manel ‘Bruce’ Fuentes
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Dimarts, 23 de juny

Txarango, els músics de carrer prenen el parc

i els sopars i les orquestres omplen les places

Txarango és, ara per ara, un dels grup en català més 
importants i amb més projecció internacional (han 
fet més de 250 concerts en 12 països de tres conti-

nents). Les seves cançons i espectacles no paren d’assolir 
guardons i reconeixements (enguany han aconseguit cinc 
premis Enderrock).
Txarango arriba a Sant Joan Despí la nit de la revetlla, la 
nit més màgica de l’any que, de ben segur, farà que sigui 
un concert molt especial. Ens presentaran un espectacle 

en directe completament renovat basat en el seu darrer àl-
bum, ‘Som Riu’ i ens demostraran, en directe, el perquè 
del seu èxit. Fan música alegre i festiva, però de qualitat, 
amb missatge i, el més important, que aconsegueix des-
pertar emocions. 
Aquests ‘musics de carrer’ –com els hi agrada dir-se– om-
pliran el parc de la Fontsanta d’energia i alegria amb els 
seus ritmes mediterranis. Un concert que farà cantar i ba-
llar a grans i petits.

Dimecres, 24 de juny

Orquestra Krater
plaça de l’Estatut (23 h)
Grand Band Orquestra
plaça de l’Ermita (23 h)

i seguiu-lo al facebook i twitter de l’Ajuntament

Dimecres, 24 de juny, dia de Sant Joan, la festa arriba al final. Al matí, 
ballarem sardanes (pl. de l’Ermita, 12 h) i ens remullarem amb el Bassal 
Rock (pl. del Mercat, 12 h). A la tarda, tindrem el tradicional concert 
líric de sarsuela (Teatre Mercè Rodoreda, 18.30 h); l’animació d’en Pep 
Callau i el seu Rebombori de Festa (parc Fontsanta, 18.30 h); la trobada 
castellera amb les colles d’Esplugues, Cornellà i Sant Vicenç dels Horts 
(pl. de l’Ermita, 19.30 h), i la cantada d’havaneres i rom cremat (pl. del 
Mercat, 20 h). A la nit, el gran castell de focs artificials, amb música, 
trons i espurnes de colors (parc Fontsanta, 22.45 
h), ens servirà per acomiadar sis dies intensos de 
Festa Major.

Castellers, havaneres i piromusical!

Orquestra Privada
plaça del Mercat (23 h)
Orquestra V Reserva
plaça de Maria Aurèlia Capmany (23 h)

La nit de la revetlla, a mitjanit, a l’escenari del parc de la Fontsanta

i dissabte, 27 de juny, 
EL CORREFOC

inici 21.30 h, pl. del Mercat 7

Sopar de 
Carmanyola
passeig del 
Canal (21 h)
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LA CIUTAT

El PSC revalida la majoria 
absoluta amb el 42,63% dels vots 

Antoni Poveda aconsegueix un dels percentatges de vot més alts de l’àrea metropolitana

Antoni Poveda serà investit al-
calde de Sant Joan Despí el 
proper 13 de juny després dels 

resultats obtinguts pel PSC, llista en-
capçalada per Poveda, en les eleccions 
municipals celebrades el 24 de maig. 
Els socialistes, tot i perdre dos regidors, 
han obtingut 6.404 vots, el 42,63% de 
les paperetes emeses a la ciutat i han 
assolit 11 regidors, cosa que els fa reva-

lidar la majoria absoluta en un plenari 
format per 21 edils. De fet, el PSC obté 
a la nostra ciutat, percentualment,  un 
dels millors resultats de la comarca i  
de l’àrea metropolitana.

De 4 a 7 grups municipals
El Ple de Sant Joan Despí passa de tenir 
quatre a set forces polítiques. Després 
del PSC, el partit més votat és SiQueEs-

Pot/SiSePuede que amb l’11,46% dels 
vots, 1.722 paperetes, entrarà a formar 
part del consistori amb dos regidors. 
Aquesta és la primera vegada que la 
formació es presentava a Sant Joan 
Despí. SiQueEsPot/SiSePuede ha pres 
la segona posició al PP. ERC, que a les 
darreres eleccions no va aconseguir 
cap regidor, torna a l’Ajuntament amb 
dos edils després d’haver aconseguit el 

PSC-CP: 6.404  vots (42,63%)
SiQueEsPot/SiSePuede: 1.722 
vots  (11,46%)
ERC-MES-AM: 1.465 vots (9,75%)
C’s: 1.306 vots (8,69%)

ICV-EUiA: 1.275 (8,49%)
PP: 927 vots (6,17%)
CiU: 856 vots (5,70%)
CUP-PA: 588 vots (3,91%)
S.J.D: 349  vots (2,32%)

Vots emesos: 15.094, 
d’un cens electoral de 24.983
Vots en blanc: 131 (0,87%)
Vots nuls: 71 (0,47%)
Participació: 60,42%

(13)

(-)
(-)

(-)

(3)

(3)

(2)
Entre parèntesi, nombre de regidors obtinguts a les eleccions municipals de 2011

Els socialistes arriben als 11 regidors; SiQueEsPot, ERC i C’s entren a formar part 
del consistori amb dos regidors cadascun, mentre que ICV-EUiA i CiU perden 
un representant i el PP, dos
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Constitució del nou Ajuntament
Un cop han finalitzat les eleccions arriba el moment de la constitució del nou 
Ajuntament, que es produirà el vintè dia l’endemà de les eleccions, és a dir, el 13 
de juny. El primer pas serà la constitució de l’anomenada Mesa d’Edat, formada 
pel membre electe més jove i el més gran, i la secretària de l’Ajuntament. Aquesta 
mesa comprova les credencials i acreditacions de la personalitat dels regidors i 
regidores, declarant constituïda la Corporació si concórre la majoria absoluta dels 
regidors i regidores electes. Una vegada constituïda la Corporació, els regidors i 
regidores electes prenen possesií del seu càrrec. Després, cada llista presenta els 
seus candidats i candidates i es vota. El representant que tregui la majoria serà 
investit alcalde o alcaldessa. L’Ajuntament de Sant Joan Despí està compost per 21 
regidors i regidores, així que per obtenir la majoria és necessari sumar un mínim 
d’11 regidors. El nou Ple estarà format per 13 homes i 8 dones.

9,75% dels vots, en total 1.465 paperetes. 
ERC-MES-AM és el tercer partit més vo-
tat, lloc que fins ara ostentava ICV-EUiA. 
El quart partit més votat (fins ara era 
CiU) ha estat Ciutadans, que amb 1.306 
vots (8,69%) i dos regidors entrarà per 
primer cop a formar part del consistori. 
ICV-EUiA, fins ara la tercera formació 
política en nombre de vots, descendeix 
fins al cinquè lloc després d’haver obtin-
gut 1.275 vots (el 8,49%) i dues regidores, 
mentre que el PP, fins ara la segona força 
amb tres regidors, es queda amb 1 després 
d’haver obtingut 927 vots (6,17%). Per 
últim, la setena formació amb represen-
tació al Ple municipal serà CiU que amb 
856 vots (5,70%) ha passat de 2 a 1 regi-
dor. Les altres dues candidatures que han 
concorregut a les eleccions municipals, 
CUP-PA (588 vots, un 3,91% dels vots) i 
Societat Justa Despí (349, un 2,32%) no 
han obtingut representació municipal ja 
que no han arribat al 5% que s’estableix 
per obtenir representació. 

Puja la participació
En total es van emetre 15.094 vots (71 
vots nuls –un 0,47%– i 131 paperetes en 
blanc, un 0,87%). Un dels fets destaca-
bles dels comicis ha estat l’increment de 
la participació, que ha estat d’un 60,42% 
(un 58,52% a Catalunya), cinc punts més 
respecte al 2011, quan es va situar en el 
55,29%. En questes eleccions municipals, 
el cens electoral a la ciutat ha estat de 
24.983 ciutadans i ciutadanes. 

Els 21 nous regidors 
i regidores electes

PSC-CP
1- Antoni Poveda 

2- Belén García
3- Àlex Medrano

4- Gemma Guàrdia
5- Cristian Rastrojo

6- Judith Riera
7- Agustín Gascón

8- Núria Ros
9- Ferran Liesa

10- Eugènia Sánchez
11- Ginés Ros

SiQueEsPot/SiSePuede
12- José Antonio Sánchez

13- Rafael Roldán
ERC-MES-AM

14- Lluís Fabrés
15- Jordi Saladie

C’s
16- José Luis Cerro
17- Sonia Bermejo

ICV-EUiA-E
18- Margi Gual
19- Juana Cano

PP
20- Manuel López

CiU
21- Pere Àngel Montserrat

Sense incidents. La jornada electoral va transcó-
rrer amb total normalitat als 9 col·legis electorals de 
la ciutat. A les imatges, diferents ciutadans i ciuta-
danes exercint el dret de vot en diferents col·legis 
de Sant Joan Despí
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La remodelación de calles y plazas 
mejoran el espacio público

Finalizan las obras de la calle Jacint Verdaguer, y de las plazas de Catalunya 
y Sant Francesc de Sales en los barrios del Centre y de Les Planes

El Ayuntamiento ha acabado las obras de 
remodelación de la calle Jacint Vedaguer y 
de las plazas de Catalunya y de Sant Fran-

cesc de Sales. Intervenciones que han servido 
para mejorar el espacio público de la ciudad y, 
por tanto, la calidad de vida de los ciudadanos. 
Eliminación de barreras arquitectónicas, am-
pliación de zonas verdes, incorporación de un 
nuevo carril bici o la mejora de servicios como 
la iluminación o el alcantarillado, son algunas de 
las mejoras que, después de las obras, podemos 
disfrutar. Por otro lado, el Àrea Metropolitana de 
Barcelona también ha intervenido en el pintado 
de tres puentes: el de Torreblanca, el de la aveni-
da de Barcelona y el de Marquès de Monistrol, 
en el parque de la Fontsanta. Por último, en el 
barrio de Les Planes están a punto de finalizar las 
obras de la calle Montilla.

En la imagen, el puente que úne los barrios Centre y Torreblanca bajo la autopista 
B23. Un colorido mural artístico que llena de color este espacio. No ha sido el único 
puente que el Àrea Metropolitana de Barcelona ha pintado en las últimas semanas. 
Lo mismo ha sucedido en el situado en la avenida de Barcelona (bajo las vías del 
tren) y en Marquès de Monistrol, en el parque de la Fontsanta.

Siutada en el barrio de Les Planes, la reforma llevada a cabo en esta pequeña plaza situada en la calle Sant Francesc de Sales, entre 
las vías de Frares y Sant Frances d’Assís, ha permitido la plantación de nuevos elementos de vegetación, de mobiliario urbano y la 
creación de una pequeña zona de juegos. Un espacio de relación y descanso para los vecinos.

Los puentes se pintan

La plaza de Sant Francesc de Sales se renueva
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Es uno de los lugares más  emblemáticos del barrio Centre, gracias sobre 
todo a que en ella se encuentra uno de los edificios modermistas más 
característicos de Josep Maria Jujol, Can Negre. La plaza ha ganado 
zonas verdes con unas jardineras movibles situadas en la parte central y, 
en un lateral, junto a la calle Torrent d’en Negre, donde se ha construido 
un banco con jardinera en el que se han plantado árboles. La instalación 
de una pérgola (fotografía de la derecha) nos ayuda a refugiarnos del sol, 
mientras que la nueva iluminación, de LEDS, ha mejorardo la visibilidad 
en la zona a la vez que ahorramos energía.

En las últimas semanas también han finalizado los trabajos de remodelación del tramo de esta calle situado 
entre la avenida Mare de Déu de Montserrat (casi en el barrio de Residencial Sant Joan) y el aparcamiento 
situado junto a la pasarela de la estación de Rodalies. La construcción de un carril bici, la reordenación de la 
zona de aparcamiento y la plantación de plantas en jardineras ha hecho que esta vía, que atraviesa la zona 
industrial de la ciudad, sea ahora más amable y permita una mejor conectividad entre barrios.

La calle Jacint Verdaguer, más transitable a pie o en bici

La plaza Catalunya gana verde

11
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El Ple del 14 de maig va aprovar el conveni de 
col·laboració que han signat l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per instal·lar a 
la ciutat una electrolinera, és a dir, un punt de recà-
rrega ràpid per a vehicles elèctrics. L’electrolinera, 
que s’ubicarà al carrer de TV3, al costat de la 
sortida de la B23 i en un lloc amb molta afluència 
de vehicles (a la vora de TV3 i de l’Hospital), tindrà 
dos punts que permetrà la recàrrega simultánea. El 
temps aproximat de recàrrega serà entre 15 i 30 mi-
nuts en funció de si es utilitzat alhora per un o dos 
vehicles. La previsió de l’AMB és que el punt estigui 
enllestit el primer trimestre de 2016.

Conveni per insta·lar una 
electrolinera a Residencial Sant Joan

En la imagen, el arzobispo Lluís Maria Martínez Sistach, el 
alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, y el párroco de la 
parroquia de la Verge del Carme, Josep Maria Fisa, durante la 
colocación de la primera piedra del nuevo templo del barrio de 
les Planes. La previsión es que esté acabado a finales de 2015. 
Por otro lado, la misa en honor a la Virgen del Carmen, se hará 
el 16 de julio a las 20 h en la plaza que lleva el mismo nombre.

Primera piedra de la nueva iglesia del Carme

Desde hace unas semanas los vecinos de Les Planes 
han visto como dos de las plazas más utilizadas del 
barrio, la del Mercat y la del Carme, han incorpo-

rado una estructura con toldos para proteger del sol las 
zonas infantiles. Unas protecciones que ayudarán a disfru-
tar mejor de estos espacios abiertos que son mucho más 
utilizados con la llegada del buen tiempo. De momento, 
el Ayuntamiento ha decidido instalarlos en estas plazas 
porque son dos de los espacios más frecuentados por los 
vecinos de les Planes y además, por la imposibilidad de 
conseguir que en estas plazas haya sombra natural con la 
plantación de árboles ya que bajo ambas hay un parking 
subterráneo. 

El Ayuntamiento instala en las plazas 
del Mercat y del Carme toldos para 
proteger los espacios infantiles

Protegidos 
del Sol

A la derecha, los toldos de protección que se 
han instalado en la plaza del Mercat, sobre 

estas líneas, el de la plaza del Carme
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L’Escola d’Idiomes Moderns, a punt
L’escola preveu iniciar el curs amb 32 grups d’anglès, alemany i francès

El centre enllesteix un pla d’estudis obert a estudiants a partir dels 16 anys

La Universitat de Barcelona està enllestint aquests dies els tre-
balls per convertir la Torre de la Creu  en  una seu de l’Escola 
d’Idiomes Moderns (EIM) alhora que perfila la programació 

del curs. A partir del 15 de juny, personal de l’Escola d’Idiomes Mo-
derns ubicat a la Torre de la Creu informarà sobre els cursos i les 
proves de nivell amb l’objectiu d’iniciar la matrícula el 6 de juliol. Se-
gons ha confirmat el cap d’estudis de l’EIM, Jon Gregg, “l’oferta ini-
cial, que esperem que es vagi ampliant en funció de la demanda, 
és obrir 32 grups –28 d’anglès, 2 de francès i 2 d’alemany– amb un 
màxim de 24 alumnes per aula. Seran cursos enfocats a acreditar 
el coneixement d’una llengua o per ajudar a pujar el nivell”. Tot i 
que s’adreça a alumnes majors de 16 anys, Gregg comenta que s’ha 
obert la possibilitat de fer-ne de més específics adreçats a alumnes de 
3r i 4t de l’ESO. 
L’aprenentage de llengües obre, cada vegada més, les portes al mercat 
laboral. Des d’aquest curs, s’ha convertit, a més a més, en una obli-
gació per a determinats alumnes ja que a Catalunya els estudiants 
d’un grau no podran obtenir el títol si no acrediten un nivell B2 en 
una tercera llengua. Per assolir aquest objectiu i fer un cop de mà a 
aquells alumnes que necessiten aquest nivell, la Generalitat ofereix 
ajudes per assolir el nivell a través d’escoles universitàries i oficials. A 
més, l’Ajuntament donarà 4 beques a alumnes santjoanencs de més 
de 16 anys amb dificultats especials. Les persones empadronades a 
Sant Joan Despí tindran un descompte d’un 25% en la matrícula. 

Preinscripció al Centre de Formació de Persones 
Adultes Arquitecte Jujol, del 22 al 29 de juny

Amb una mitjana de 700 alumnes, el Centre de 
Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol 

s’adapta a les noves demandes educatives i labo-
rals i amplia, any rere any, nous ensenyaments 
que l’han convertit en centre de referència a la 

ciutat. Fora de l’àmbit més estrictament educa-
tiu (assoliment del GES, preparació a les proves 

d’accés, etc.) el centre ha fet una clara aposta per 
l’anglès i la informàtica, dues peces clau que ens 

poden ajudar a millorar el nostre currículum. Per 
això, l’escola ofereix classes per accedir als quatre 

nivells del COMPETIC (que demostra les com-
petències informàtiques) i per assolir fins al nivell 

A2.2 d’anglès. Més informació al web www.xtec.
cat/cfajujol/ o al telèfon 93 373 67 58.

Oferta formativa curs 2015-2016
• Preparació per a la prova d’accés a la Universitat 
per a majors de 25 i 45 anys
• Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i superior
• Llengua catalana 1 (A1), 2 (A2) i 3 (B1)
• Llengua castellana 1
• Informàtica (COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3)
•Anglès 1 (corresponent al nivell A1), Anglès 2 (corresponent al nivell 
A2.1) i Anglès 3 (corresponent al nivell A2.2 (A2)).
• Graduat en educació secundària (GES)
• Ensenyaments inicials i bàsics

Interior de la Torre de la Creu, on s’ultimen els detalls per a adequar-la com 
escola d’idiomes 

Horari d’atenció al públic
De dilluns a dijous:
de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h
Divendres:
de 9 a 14 h
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Inés Barbosa aconsegueix el primer premi en 
la categoria d’educació primària en llengua 

comunitària en anglès del XI Certamen Literari 
Escolar en Llengües d’Origen

Una alumna de l’escola 
Roser Capdevila, 

guanyadora d’un premi 
literari dels Amics de la Unesco

El relat està escrit en anglès

La Inés en el moment de recollir el premi al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, i a sota amb els seus pares Pruden 
Muñiz i Juan Antonio Barbosa

Un quart de segle dedicat a l’educació d’infants 
i nois i noies amb dislèxia i altres trastorns 
d’atenció. L’escola El Brot, que durant molt de 
temps va ser l’únic centre educatiu a l’Estat 
espanyol que oferia en ensenyament dirigit ex-
clusivament a nois i noies amb aquest trastorn, 
ha fet 25 anys i per commemorar-ho, el 26 de 
maig, al Teatre Mercè Rodoreda, va organitzar 
una acte amb famílies, alumnes, exalumnes..., 
en definitiva, amb totes les persones que han 
format part d’aquesta escola.

T  he gold mine (La mina d’or), un relat sobre l’explotació infantil 
escrit per Inés Barbosa, alumna de sisè de primària de l’escola 
Roser Capdevila, ha aconseguit el primer premi en la categoria 

d’educació primària en llengua comunitària en anglès del XI Certa-
men Literari Escolar en Llengües d’Origen que organitza l’Associació 
d’Amics de la Unesco de Barcelona. Aquest certamen, d’àmbit català, 
engresca els escolars a escriure un text en la seva llengua familiar. No 
és el cas de la Inés, però li agrada tant l’anglès que no ha tingut cap pro-
blema per fer-se amb el primer premi. “Estudio anglès des de molt 
petita. M’agrada molt, i també escriure” explica la Inés que té clar 
què vol ser de gran, “escriptora”. Però a més del mèrit d’escriure un 
text en anglès com si d’una persona nadiva es tractés, aquest certamen 
promou entre l’alumnat el respecte per la diversitat cultural i lingüísti-
ca, la pau i la convivència a través de la literatura. L’Associació d’Amics 
de la Unesco de Barcelona proposava als escolars fer temes inspirats 
en els valors que defensa la Unesco, i Barbosa va escollir-ne un sobre 
l’explotació dels infants: “explica la història d’un nen que vol acabar 
amb l’explotació infantil i ho aconsegueix quan es fa president”.

25 anys de l’escola El Brot
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Desde que comenzó la crisis ha au-
mentado el número de personas 
que los equipos especializados 

de Serveis Socials atienden diariamente, 
como también lo han hecho los recursos 
que destina el Ayuntamiento para redu-
cir el impacto sobre las familias. Sólo en 
2014, 3.200 personas fueron atendidas y 
orientadas por este servicio. 

Ayudas para el pago de 
suministros y del alquiler
La crisis ha creado nuevos perfiles de 
personas con problemas económicos. 
Para paliar esta situación el Ayuntamien-
to ha adaptado los recursos intentando 
llegar no sólo a las familias más vulne-
rables y en situaciones de extremo ries-
go, sino que también ha dado cobertura 
a otras familias ayudando, por ejemplo, 
al pago puntual de alquileres y suminis-
tros. Además de los recursos económicos 
que el Ayuntamiento está destinando en 
los últimos años a este tipo de ayudas, 
ahora el Área Metropolitana ha conce-
dido 84.340 euros para ayudar a las fa-
milias a pagar consumos de agua, gas y 
electricidad. Los perfiles de las personas 
que pueden recibir estas ayudas son muy 

diversos (por ejemplo, unidad familiar 
en la que todos sus integrantes están en 
paro), por eso, cualquier persona que se 
encuentre en situación de riesgo ha de 
dirigirse primero a los equipos de Ser-
veis Socials para que valoren si pueden 
acceder o no a las ayudas. 

Solicitud de la tarifa social del agua, 
en el Área de Serveis a la Persona
Por otro lado, desde mayo se puede rea-
lizar en el Área de Serveis a la Persona 
(avenida de Barcelona, 41) el trámite 
para solicitar  la tarifa social del sumi-
nistro de agua. Disponer de la tarifa so-
cial permite un descuento del 25% del 
importe del servicio (cuota de servicio 
más precio unitario del primer tramo). 
La tarifa social beneficia a las personas 
mayores de 60 años y perceptoras de 
una pensión mínima por jubilación, in-
capacidad permanente o viudez, o del 
extinto Seguro obligatorio de vejez e in-

validez o de pensiones no contributivas 
de jubilación en invalidez, y por último, 
a la unidades familiares con todos sus 
miembros en paro. Por otro lado, y gra-
cias a un acuerdo que el Ayuntamiento 
firmó con Aigües de Barcelona, en Sant 
Joan Despí se han otorgado 573 ayudas 
del Fons de Solidaritat que esta compa-
ñía puso en marcha para ayudar a fami-
lias con graves dificultades económicas. 
Las ayudas han significado un ahorro de 
32.162 euros.

Los vales de alimentación, ahora a 
través de tarjetas monedero
Por último, destacar que el Ayuntamiento 
ha firmado un convenio con la Diputació 
de Barcelona para modificar y mejorar el 
sistema a través del cual los usuarios y 
usuarias reciben vales para intercambiar 
por alimentos básicos. A partir de ahora 
los beneficiarios de estas ayudas recibi-
rán una tarjeta con el importe del dinero 
asignado y con la cual podrán comprar 
en los establecimientos que determinen 
los profesionales de Serveis Socials. Una 
manera más ágil y discreta de utilizar de 
este tipo de ayudas que en la ciudad reci-
ben un centenar de personas. 

En 2014, el consistorio 
atendió a más de 3.000 

personas con problemas
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El Ayuntamiento destina más recursos para 
las personas en situación de vulnerabilidad
A través de un convenio con el Àrea Metropolitana, se dedican 84.000 euros para ayudar a 
pagar parte del coste de servicios de electricidad, agua y gas • Desde mayo 
ya se puede tramitar la tarifa social del agua en el Àrea de Serveis a la Persona

Pago del alquiler, de suministros, de alimentación, etc..
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Primer van ser els veïns de Sant Joan Despí i ara és el torn 
del comerç local. El Departament de Medi Ambient porta 
a terme una prova pilot en una desena de botigues de la 
ciutat per mesurar el consum elèctric dels establiments, 
avaluar-lo i prendre mesures per reduir-lo. Tot això és 
possible gràcies a la instal·lació d’un aparell mesurador, 
conegut com a Efergy (cedit per la Diputació de Barcelo-
na), que permet conèixer en tot moment el consum que 
s’està produint. Després d’enregistrar el consum durant tres 
setmanes s’analitzen les dades i es poden prendre mesures, 
com un canvi en la potència o aplicar bones pràctiques.

19 joves dels 40 que des del gener s’estan formant en el 
programa juvenil Joves per l’Ocupació ja estan realizant les 
seves pràctiques en empreses de Sant Joan Despí. 10 les  fan 
a l’empresa Sodexo, com a ajudants de cuina a l’Hospital 
Moisès Broggi; 6 del programa organització i gestió de ma-
gatzem han estat acollits per les empreses Phira Componen-
tes de Automoción, Abastecimientos Industriales de Valvu-
lería i Nobel Automotive, mentre que tres dels que es formen 
en tasques auxiliars de jardineria desenvolupen aquesta part 
pràctica del curs a Talher, que es dedica al manteniment de 
les zones ajardinades del municipi.

Ball, esport, visites culturals, homenatges, teatre, xerrades... la gent gran de 
Sant Joan Despí va tornar a demostrar la seva vitalitat en les múltiples activi-
tats que s’han organitzat el mes de maig en el marc de la Setmana de la Gent 
Gran. A les imatges, una mostra del que van ser aquestes dues setmanes. A 
dalt, un dels actes més emotius, el de les Noces d’Or que enguany ha reunit 
a l’Àrea de Serveis a la Persona 21 parelles que fa 50 anys que estan units. De 
dalt a baix, i d’esquerra a dreta, el berenar i ball que va cloure, amb mig miler 
de persones, aquesta Setmana de la  Gent Gran; un moment de la represen-
tació de l’obra de teatre Casats per amor...a la pasta, a càrrec de la companyia 
Temps d’actuar, del Banc del Temps i Voluntariat i la col·laboració d’Hocus 
Pocus, i per  últim, la mostra de pastissos i havaneres.

El comerç local participa en una prova 
pilot per reduir el consum de llum

Els participants en el programa Joves per 
l’ocupació fan pràctiques a la ciutat

Setmana dedicada a la gent gran
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Espai de referència dels joves de la ciutat, l’equipament ha evolucionat durant 
aquesta primera dècada fins a esdevenir l’epicentre de l’activitat juvenil

El Bulevard, 10 anys al costat del jovent
Activitats commemoratives el 17 i 18 de juliol al parc de la Fontsanta

El Casal de Joves El Bulevard bu-
farà al juliol les espelmes de la 
seva primera dècada de vida. 10 

anys d’un espai que va néixer arran 
de les reivindicacions de les entitats 
juvenils i que ara s’ha convertit en el 
lloc de referència per al jovent de la 
ciutat, que ha fet seu el destí d’aquest 
centre. Un espai que ha fomentat la 
participació amb múltiples iniciati-
ves: tallers, campionats, espais de tro-

bada, espectacles, bucs d’aassaig per a 
grups musicals... Més enllà de les xi-
fres (en aquests deu anys 30.669 joves 
han participat en els tallers i els es-
pectacles), el més destacat és que par-
lar del Bulevard és parlar d’un espai 
dinàmic que s’ha adaptat en aquests 
deu anys a les demandes dels més jo-
ves. En aquest temps també ha fet un 
pas endavant per convertir-se en un 
altre referent, el de la cultura, amb la 

incorporació d’una programació prò-
pia dins de la temporada d’espectacles 
–El Buleclub de la Comèdia– i el de la 
formació, amb una mitjana de tres ta-
llers setmanals, a més dels trimestrals.
Per celebrar tots plegats aquest ani-
versari tan significatiu, el 17 i 18 de 
juliol, al parc de la Fontsanta, hi haurà 
actuacions en directe, tallers i mostra 
d’artesania, campionats esportius, ex-
hibicions de zumba, etc.

L’Ajuntament ha realitzat diferents tractaments i neteja del clavegueram
L’augment des les temperatures típic d’aquestes dates fa 
que l’Ajuntament prengui mesures davant l’aparició de 
plagues de diferents insectes i animals, com el mosquit 
tigre, paneroles o rates. En les darreres setmanes s’ha fet 
una neteja al clavegueram de la població, i paral·lelament 
s’ha realitzat un tractament preventiu en aquestes infraes-
tructures i als pous utilitzant una pintura especial que 
impedeix que les paneroles i les rates surtin del clave-
gueram. També s’ha fet un tractament especial adreçat 
a l’eliminació de les larves del mosquit tigre en aquests 

espais. En el cas dels coloms, considerats una plaga, 
també s’han fet actuacions com alimentar-los amb pinso 
esterilitzant, instal·lació de gàbies als edificis públics, etc. 
Però totes aquestes mesures necessiten la col·laboració 
ciutadana perquè siguin efectives. En el cas del mosquit 
tigre, evitant tenir aigua acumulada a l’exterior de casa, 
i en el cas dels coloms no donant-los menjar, fet que 
avui dia passa més del desitjable. Si detecta la presència 
d’aquests animals, no dubti a posar-se en contacte amb el 
Departament de Salut de l’Ajuntament (93 480 60 40).

Les plagues, sota vigilància
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LA CULTURA

Les millors imatges dels Tres Tombs
Milers de persones surten al carrer i gaudeixen de la festa

Sant Joan Despí va ser escenari del 8 al 10 de maig de la XVIII Trobada Nacional 
dels Tres Tombs • Tres dies que van omplir els carrers de milers de persones 

que es van abocar en totes les activitats

Homenatge a la pagesia

Art per recordar el passat agrícola. Una escultura de l’artista local 
Sofia Isus presideix des del 9 de maig la rotonda entre la rambla Jo-
sep Maria Jujol i l’avinguda de Barcelona. L’escultura està dedicada a 
la poma, “una fruita molt característica del nostre passat agrícola”, 

comenta l’artista. Les tres peces del conjunt escultòric fan l’ullet a la 
Festa dels Tres Tombs. Fabricada en acer corten, característic pel seu 
to rovellat, des d’ara, cada vegada que passem per aquest lloc ens 
recordarà la trobada i un passat que no hem d’oblidar.

Els infants aprenen més dels Tres Tombs. Els infants d’infantil 
i primària de totes les escoles de la ciutat han participat en acti-
vitats per conèixer més la festivitat dels Tres Tombs. Un carro, un 
cavall i estris del camp es van traslladar a les escoles (a la imatge, 
l’activitat amb El Gran Capità, a les vinyes del parc de la Fontsan-
ta) perquè els més petits coneguin més sobre el passat agrícola.

Mercat de la pagesia

Mercat per animar l’ambient. 
La Trobada es va inaugurar amb 
un mercat de pagès que durant 
tres dies va engrescar l’ambient al 
passeig del Canal. Una cinquan-
tena d’expositors relacionats amb 
l’artesania, una granja d’animals, 
atraccions infantils, i, fins i tot, una 
curiosa desfilada d’oques ensinis-
trades que va deixar bocabadats 
molts passejants.

Els Tres Tombs a les escoles
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Dissabte 9 de maig, jornada intensaCercavila i Cavalls de Menorca

La cercavila es troba amb el cavalls de Menorca. Dissabte 
9 de maig va ser un aperitiu del que ens esperava el diumenge. 
Des de Ca l’Armand –seu de la Colla de Geganters, entitat orga-
nitzadora de l’acte– va sortir una cercavila d’estendards que va 

arribar al barri de les Planes (fotografia inferior) per trobar-se 
amb l’espectacle Cavalls de Menorca, de la companyia Tutatis, 
una visió diferent del jaleo menorquí convertit en una obra 
teatral de carrer molt participativa.

Xiuxiuejant als cavalls. Santi Serra és un 
autèntic hipnotitzador de cavalls. Ho vam 
comprovar al parc de la Fontsanta amb un 
espectacle de doma natural on va demos-
trar una complicitat extraordinària amb els 
preciosos exemplars que el van acompanyar 
durant l’espectacle.

L’encantador de cavalls
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Diumenge 10, el gran dia Esmorzar, rua i brindis

Els carros i cavalls envaeixen els carrers. 
Després d’un esmorzar multitudinari al recinte 
firal, va arribar el gran moment: la Rua que 
va aplegar unes 500 persones, un centenar 
de carros i 400 cavalls de les 65 colles d’arreu 
de Catalunya, i que va recórrer bona part dels 
carrers de la ciutat. Tots i totes van formar una 
gran Rua, activitat central d’aquesta Trobada 
organitzada per la Colla de Geganters de Sant 
Joan Despí i la Federació Catalana dels Tres 
Tombs amb la col·laboració d’un gran nombre 
de persones voluntàries i de l’Ajuntament que 
va mobilitzar al voltant de 150 persones. A 
l’esquerra, fotografies de grup dels voluntaris 
que van participar en tots els preparatius 
d’aquest gran esdeveniment.
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Al juliol, propostes refrescants
Després de la Festa Major, noves activitats

Quan acabi la Festa Major enca-
ra tenim moltes cites culturals 
per gaudir al juliol. D’entrada, 

el solàrium del poliesportiu Salvador 
Gimeno tornarà a ser escenari, les nits 
dels dijous, de concerts a l’aire lliure que 
de ben segur ens ajudaran a portar molt 
millor les caloroses nits de juliol. L’any 
passat aquest espai es va inaugurar com 
a escenari cultural i la bona acollida ens 
ha fet repetir. A més de les actuacions 
al solàrium, el 3 de juliol la plaça de 
Catalunya serà escenari d’un concert 
de jazz amb un escenari privilegiat de 
fons, Can Negre.
Música a banda, el teatre també serà 
protagonista. D’una banda, el dia 11, a 
les 22.15 h, al pati del Diamant del CC 
Mercè Rodoreda es farà l’acte de pre-
sentació de la temporada d’espectacles 
que començarà a l’octubre. Serà una 
activitat diferent, amb l’espectacle El 
Mêtre. I entre les moltes altres activitats 
que es faran hi ha la Festa Holi de Co-
lors SJD (dia 4); un espectacle infantil 
(5 de juliol); les Festes del Carme, al ba-
rri de les Planes (del 10 al 12 de juliol), 
o una ballada de sardanes (dia 25). Tota 
la programació, al quadre inferior.

El solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno torna a repetir com a escenari cultural 
de la programació estiuenca • Concerts, animació infantil i la presentació de la nova 

programació de la temporada d’espectacles, entre les activitats principals

Nits de solàrium: 
música a la fresca

9 de juliol, 22.30 h
CONCERT AMB EL ÚLTIMO TRIBUTO

4 de juliol,  20.30 h, parc de la Fontsanta
FESTA HOLI DE COLORS SJD
Vine vestit de blanc i deixa’t portar per la màgia 
del festival indi dels colors! 

16 de juliol, 22.30 h
CONCERT AMB LUCAS MASCIANO

10, 11 i 12 de juliol, barri de les Planes 
FESTES DEL CARME

11 de juliol, 22.15 h, CC Mercè Rodoreda
PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA 
DE TEATRE AMB L’ESPECTACLE EL 
MÊTRE

23 de juliol, 22.30 h
CONCERT AMB BORND2BAND
(VERSIONS DE BRUCE SPRINGSTEEN)

AL SOLÀRIUM DEL POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

7 de juliol,  21 h, sortida des de l’Àrea
CAMINADA NOCTURNA I SOPAR DE 
CARMANYOLA DE LA GENT GRAN 

25  de juliol, 21 h, plaça de l’Ermita 
SOPAR DE CARMANYOLA I BALLADA 
DE SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT 
DE CORNELLÀ

...i també:

30 de juliol, 22.30 h
CONCERT AMB THE RINGOS
(VERSIONS de THE BEATLES)

3 de juliol,  22 h, plaça Catalunya
CONCERT DE JAZZ SOTA LA 
LLUNA MODERNISTA
A càrrec del quartet de jazz Royal Garden i amb 
Can Negre d’escenari de fons.

5 de juliol, 21.30 h, CC Mercè Rodoreda
ESPECTACLE INFANTIL

17 i 18 de juliol, 19.30 h, parc Fontsanta
10è ANIVERSARI DEL BULEVARD
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20 anys fomentant la lectura
En dues dècades de vida, la biblioteca Miquel Martí i Pol ha promogut la lectura a 

través de programes com el Concurs de Superlectures o els Clubs de Lectura

La biblioteca Miquel Martí i Pol continua celebrant 
aquests dies el seu 20è aniversari. Passades dues dèca-
des de l’obertura, el primer equipament d’aquestes ca-

racterístiques que va tenir Sant Joan Despí pot estar orgullós  
d’haver fomentat la lectura amb diferents iniciatives. Una 
d’aquestes és el Club de Lectura, un espai de trobada on els 
participants comparteixen les seves opinions sobre diferents 
llibres. Ara fa 10 anys es va posar en marxa el primer club 
(en l’actualitat n’hi ha cinc, dos a la Miquel Martí i Pol, i tres 
a la Mercè Rodoreda). Però sens dubte un dels objectius ha 
estat promoure la lectura entre els més petits amb dos clars 
exemples: el Concurs de Superlectures i les Maletes Viatge-
res. El primer acaba de fer 9 anys amb una salut de ferro. En 

aquest temps centenars d’infants s’han engrescat en la lectu-
ra, gairebé sense adonar-se’n, a través de jocs, una eina di-
namitzadora que els ha “enganxat” a la lectura. Un altre dels 
projectes recents de foment de la lectura és el de les Maletes 
Viatgeres que es fa conjuntament amb els centres educatius, 
i que no només vol atreure el públic més jove, sinó també 
les famílies. Durant una setmana, els infants s’emporten a 
casa una maleta amb llibres, contes, dvd i cd per gaudir tots 
plegats. Aquest any les escoles Joan Perich Valls, Espai 3, Pau 
Casals, Sant Francesc d’Assís, Gran Capità i El Brot han par-
ticipat en el projecte que promou la xarxa de biblioteques. 
Iniciatives totes encaminades a un mateix objectiu: promou-
re un hàbit tan fantàstic com saludable, la lectura.

Les creacions de l’Escola Municipal d’Art, al Centre Jujol-Can Negre
El 27 de maig es va inaugurar la mostra dels treballs dels 
alumnes de l’Escola Municipal d’Art, una bona oportunitat 
de conèixer les seves inquietuds artístiques. La ceràmica, la 
moda, el ioga, la  pintura i la fotografia digital s’expressen a 
través de diferents obres i muntatges que podem admirar fins 

al 14 de juny. A la imatge, un dels moments de la inauguració. 
Després agafaran el relleu una cinquantena d’artistes de Sant 
Joan Despí que, com és habitual, inauguraran una l’exposició 
pels volts de la Festa Major, el 17 de juny. Fotografia, ceràmi-
ca, pintura i escultura s’agruparan en aquesta mostra.
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aniversar i  b ibl ioteca
MIQUEL MARTÍ I POL
SANT  JOAN DESPÍ

IX Concurs de Superlectures. A la imatge, els infants premiats en les diferents categories (per edats) del IX 
Concurs de Superlectures que organitzen les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda. En els últims mesos, els petits 
i petites han participat en aquest concurs que fomenta la lectura de llibres i contes a través d’un joc de pistes. Enguany l’eix 
temàtic ha estat el 20è aniversari de la biblioteca Miquel Martí i Pol. A la imatge, els nens i nenes premiats amb un pastís 
commemoratiu d’aquesta efemèride
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La plaza del Mercat, presidida por la cruz decorada de flores, acogió las actuaciones 

Donar a conèixer i promoure la dansa entre els més 
joves. Aquest és l’objectiu del Premi Jujol de Dansa 
Jove que els dies 16 i 17 de maig va celebrar la VI 

edició al Teatre Mercè Rodoreda. 500 infants i joves de 35 es-
coles d’arreu de Catalunya van participar en aquest certamen 
en les disciplines de dansa clàssica, contemporània i hip hop 
en les modalitats d’individual, duo i grupal. Durant les dues 
jornades el teatre es va omplir d’aquests joves talents que han 
rebut  medalles, beques per ampliar els estudis valorades en 
més de 6.000 euros, etc. Els alumnes de l’Espai Físic.Esco-
ladeDansa van aconseguir dues medalles de plata i una de 
bronze en la disciplina de dansa contemporània en grup i en 
diferents categories d’edats.

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre llenó, el fin de se-
mana del 16 y 17 de mayo, de música, baile y flores la plaza del 
Mercat para celebrar la popular fiesta de la Cruz de Mayo. En la 
noche del sábado actuaron el grupo de danzas de la entidad (a la 
derecha), el Coro Daraja y el popular grupo Los Marismeños (foto 

de la izquierda), que interpreta principalmente sevillanas, aunque 
tiene también una amplia producción de rumbas y fandangos de 
Huelva. Son considerados las voces más flamencas de las sevilla-
nas. Para el domingo a mediodía, se reservó el escenario para el 
Coro Rociero Guadaljarafe y la escuela de baile de la entidad.

Los Marismeños, en plena actuación

Alumnes de l’Espai Físic.EscoladeDansa que van guanyar la medalla de plata en gru-
pals contemporani amb la coreografia Cuando el gato se va, los ratones bailan

La ciutat de 
la dansa

Cruz de Mayo

500 ballarins i ballarines d’escoles de 
tot Catalunya participen en el sisè 
premi Jujol de Dansa Jove

Un año más, la plaza del Mercat 
se llenó de la música, el baile y el 
colorido propio de esta tradición 
que se mantiene viva gracias al 
Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre
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correfoc de primavera • trobada de gegantons • Solidança obre portes • xerrada Aula Actual • viatge 
dels Amigos de la Gent Gran •visita del Brot • orles de batxillerat • Sant Jordi • Aniversari biblioteca

EN IMATGES

I Correfoc Infantil de Primavera.  El 25 d’abril 
els carrers del barri Centre van viure el I Corre-
foc Infantil de Primavera que, com podem veu-
re a la imatge, va comptar amb la participació 
de colles infantils, i també d’adults.

VIII Trobada de Gegantons i Capgrossos.  Gegantons i capgrossos 
de les escoles i esplais de Sant Joan Despí van participar el 18 d’abril 
en una trobada que ja és una cita clàssica de la primavera. Després 
de recórrer diferents carrers del barri Centre es va fer una gran balla-
da amb l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí. També es van fer tallers 
i una xocolatada.

Els alumnes del Brot visiten l’Ajuntament.  L’alcalde, Antoni 
Poveda, va rebre el 27 d’abril als alumnes de l’escola El Brot per 
explicar-los el funcionament de l’Administració local. En la visita, 
l’alumnat aprofita per resoldre dubtes i fer preguntes a l’alcalde.

Xerrada Aula Actual.  La xerrada, organitzada per l’AV de 
Las Planas i la Federació de Veïns, es va centrar en com afecta 
la crisi a les famílies, amb les aportacions de diferents experts.
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Portes obertes a Solidança.  L’entitat va organitzar, el 17 
de maig, una jornada de portes obertes on es van fer, entre 
d’altres activitats, una passarel·la de moda, actuacions de balls 
o un dinar de germanor. El pregó, el va fer l’actriu Mont Planas.

Viatge cultural dels Amics de la Gent Gran.   Els membres de 
l’entitat van viatjar aquest any fins a Egipte, país que van recórrer 
durant una setmana i on van descobrir el seu ric patrimoni cultural.
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correfoc de primavera • trobada de gegantons • Solidança obre portes • xerrada Aula Actual • viatge 
dels Amigos de la Gent Gran •visita del Brot • orles de batxillerat • Sant Jordi • Aniversari biblioteca

Lliurament d’orles de 
batxillerat.  L’alumnat de 
l’institut Jaume Salvador 
i Pedrol va participar el 
26 de maig en l’acte de 
lliurament d’orles que 
acredita que han acabat 
els estudis de batxillerat. 
Enhorabona a tots i totes.
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Escenes d’un Sant Jordi molt viu.  Els ciutadans 
es van abocar en les múltiples activitats que es van organit-
zar per celebrar Sant Jordi. A les fotografies inferiors, la plaça 
de l’Ermita i la del Mercat amb les parades de llibres i roses, i 
activitats infantils, i un dels moments de la Nit de Contes. A la 
dreta, de dalt a baix, els escriptors i escriptores locals Manuel 
Orellana, Silvia Oussedik, Llorenç Guilera i Carolina Barco 
(Miquel Martí i Pol); Pepa Mayo, Francesc Mari, Montse Pulido 
i Josep Calderón (Mercè Rodoreda); les lectures en veu alta de 
la gent gran, i el pastís commemoratiu del 20è aniversari de la 
biblioteca Miquel Martí i Pol.
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

L'A
GE

ND
A  

la
 c

iu
ta

t, 
al

 d
ia

  

EXPOSICIONS

JUNY

sjdespi.cat/agenda

	 18		hores
 CONCERT DE MÚSICA
 Teatre Mercè Rodoreda
 actuació de fi de curs de l’Escola de Música 
 Enric Granados

14 diumenge

del 9 al 15 de juny
TREBALLS DE L’ALUMNAT DE 
TEMPS LLIURE I AVANÇA
Biblioteca Mercè Rodoreda

del 17 de juny al 12 de juliol
ARTISTES DE SANT 
JOAN DESPÍ
Centre Jujol-Can Negre
inauguració, el 17 de juny a les 20 hores

fins al 14 de juny
TREBALLS DE L’ALUMNAT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Centre Jujol-Can Negre

19 divendres

	 19.30		hores	(cercavila)	i	20	hores	(pregó)
 FESTA MAJOR: CERCAVILA I 
 PREGÓ AMB JOSE CORBACHO
 Plaça del Mercat
 després de la cercavila amb Flic Flac, pregó a càrrec  
 del polifacètic artista Jose Corbacho, tronada i ball 
 de gegants, toc d’inici de la Festa Major

13 dissabte
	 Durant	tot	el	dia
 ACTIVITATS ESPORTIVES 
 DE FESTA MAJOR
 a diferents espais de la ciutat 
 3X3 de bàsquet i botifarrada popular (de 9 a 15 h,   
 poliesportiu Francesc Calvet, escola Espai 3, pistes  
 de la plaça del Sol Solet i a les de Residencial Sant  
 Joan); IX Diada de Futsal Base Ciutat de Sant   
 Joan Despí (de 9 a 21 h, Centre Poliesportiu   
 Ugalde); Campionat de Petanca (de 9 a 13.30 h,  
 pistes de petanca de l’AV de les Planes); Torneig de  
 futbol de Festa Major (de 10 a 22 h, Camp Municipal  
 de Futbol de les Planes);  Cursa de cintes i circuit   
 d’habilitats en bici  d’11 a 12.30 h, plaça de l’Ermita);  
 Torneig de futbol internacional Progreso Carrasco   
 (de 14 a 20 h, Camp Municipal de Futbol del Centre); 
 Open Despí de Tennis Taula (de 14 a 20 h,  Centre Polies  
 portiu Ugalde) i Torneig escolar d’escacs (de 17 a 20 h, 
 Centre Cívic Antoni Gaudí)
	 10		hores
 INAUGURACIÓ DE LA 
 TEMPORADA PISCINES
 Piscines Recreatives Fontsanta
 hi haurà inflables

	 De	9	a	21		hores
 X TORNEIG DE TENNIS TAULA   
 EDUARD PLANAS
 Poliesportiu del Mig

	 11		hores
 TALLER GASTRONÒMIC: CUINA  
 EN FAMILIA AMB THERMOMIX  
 Foodieslab (Mercat del Centre)
 

	 10	hores
 TESTING FOTOGRÀFIC DE 
 BIODIVERSITAT
 Punt de trobada, zona de lleure del riu
  cal inscripció prèvia a mediambient@sjdespi.net

	 De	10.30	a	13.30	hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de Torreblanca 
 gimcana al parc

17 dimecres
	 19	hores
 TALLER DE COQUES
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

16 dimarts
	 18	hores
 TALLER GASTRONÒMIC: 
 CATA DE VINS  
 Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de David González (Vinoscopio) 

18 dijous
	 19	hores
 TALLER GASTRONÒMIC: 
 LET’S COOK IN ENGLISH 
 Foodieslab (Mercat del Centre)
	 18	hores
 XERRADA EFICIÈNCIA 
 ENERGÈTICA EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 activitat inclosa en la Setmana de l’Energia. 

	 19.30	hores
 XERRADA EN ANGLÈS: HEROES   
 WITHOUT WEAPONS 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Cristina Neira, una de les guanyadores  
 del Premi dels Treballs de Recerca de Batxillerat

	 22.30		hores	
 FESTA MAJOR: LOS 80 PRINCIPALES 
 Plaça de l’Ermita
 proposta que rememora els èxits musicals dels 80

	 22.30		hores	
 FESTA MAJOR: AI AI AI, 
 RUMBA CATALANA   
 Plaça del Mercat
 

	 17		hores
 FESTA MAJOR: 5È TORNEIG 
 SOLIDARI CEBRIÀ BENAGES
 Camp Municipal de Futbol del Centre
 el torneig també es farà el dissabte i diumenge

20 dissabte

	 A	partir	de	les	8	hores
 DIADA DE FESTA MAJOR
 Al carrer Torrent d’en Negre
 matinades amb Allargalagralla; lluïment de gralles (12  
 h); vermut i tapes (13 h); gelatada (19 h); espectacle  
 de pallassos (19.20 h); concert amb el grup Acid Paint  
 (20 h); sopar (21.30 h); concert amb Big Mouthers i fi  
 de festa amb Discjoquei Rovira (23.30 h)

	 	11	hores	
 FESTA MAJOR: EXPOSICIÓ 
 ORNITOLÒGICA  
 Plaça d’Antonio Machado
 proposta que rememora els èxits musicals dels 80

	 	11	hores	
 FESTA MAJOR: ESPAI DE JOC I TALLER 
 Plaça de l’Ermita
 jocs d’aigua, externet i taller de goma Eva

	 	10	hores	
 VISITA GUIADA A L’ATLL 
 Aigües Ter Llobregat –ATLL– (C. Sant Martí de l’Erm, 30)
 visita a al dipòsit de Fontsanta i la Torre de l’Aigua d’ATLL. 
 Inscripcions mediambient@sjdespi.net

	 	11.30	hores	
 FESTA MAJOR: EL LABERINT, 
 ACTIVITAT INFANTIL  
 Plaça d’Antonio Machado
 instal·lació interactiva
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	 	12.30	hores	
 FESTA MAJOR: CONCERT VERMUT   
 AMB L’ORQUESTRA CIMARRON 
 Parc del Mil·lenari

	 11	hores
 TALLER ARTÍSTIC L’ART DE JUJOL 
 Centre Jujol-Can Negre    
 taller infantil per aprendre a fer un trencadís. Cal  
 inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 11	hores
 FESTA MAJOR: FESTA D’AIGÜES  
 Plaça de l’Ermita

	 19	hores
 FESTA MAJOR: ESPECTACLES INFANTILS
 Plaça de Catalunya i d’Antonio Machado
 actuació de circ, titelles, acrobàcies, pal xinès (pl.  
 de Catalunya) i de titelles (pl. d’Antonio Machado)

22 dilluns
	 18	hores
 FESTA MAJOR: JOCS DE TAULA  
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)

23 dimarts
	 17	hores
 FESTA MAJOR: ARRIBADA DE LA   
 FLAMA DEL CANIGÓ   
 Recorregut per la ciutat 
 la flama recorrerà l’avinguda de Barcelona, Bon   
 Viatge, Catalunya, Frederic Casas, camí de Mig i   
 finalitza davant de l’Ajuntament

	 	11	hores	
 FESTA MAJOR: ESPAI DE JOC I TALLER 
 Plaça de l’Ermita
 jocs d’aigua, externet i taller de goma Eva

	 17	hores
 FESTA MAJOR: REVETLLA 
 Casal de la gent gran
 
	 	17.30	hores	
 FESTA MAJOR: FESTIVAL DE 
 PATINATGE D’EL CIRC DU SOLEIL 
 Poliesportiu del Mig
 organitzat pel Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí

	 	A	partir	de	les	18	hores	
 FESTA MAJOR: XXXI TROBADA  
 DE GEGANTS  
 Carrer Baltsar d’Espanya i carrers de barri Centre
 plantada de gegants i gegantes (18 h); inici de la cercavila  
 (19 h, pels carrers del barri Centre); ball de gegants (20 h,  
 a la plaça del CC Mercè Rodoreda)

	 	18	hores	
 FESTA MAJOR: TASTET DE 
 SARSUELA AMB LAUD’ARS 
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb la col·laboració de la coral La Flama

	 19	hores
 FESTA MAJOR: ESPECTACLE 
 DE MICROGLOPHONE 
 Plaça Antonio Machado   
 espectacle  de circ, clown i teatre físic

	 20	hores
 FESTA MAJOR: BALLADA DE   
 L’ESBART DANSAIRE
 Plaça de l’Ermita   
 
	 21	hores
 FESTA MAJOR: SOPAR POPULAR  
 DE VEÏNS I VEÏNES AMB BALL  
 Plaça Sol Solet   
 
	 21.30	hores
 FESTA MAJOR: VELADA FLAMENCA 
 Plaça del Mercat
 amb les actuacions de l’escola de ball i el grup de   
 danses del CCA Vicente Aleixandre i de Paco Candela
 	 22	hores
 FESTA MAJOR: X MOSTRA DE   
 COREOGRAFIES    
 Plaça de l’Ermita 
 coreografies de l’alumnat d’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa 
 
	 23	hores
 FESTA MAJOR: ESPECTACLE DE   
 MÀGIA AMB MAG TXEMA  
 Plaça de l’Estatut   

	 23	hores
 FESTA MAJOR: VAPARIR TOUR   
 2015 RÀDIO FLAIXBAC   
 Parc de la Fontsanta 
 la millor música amb el presentadors del programa   
 d’aquesta emissora El matí i la mare que el va parir 

	 23.30	hores
 FESTA MAJOR: ORQUESTRA CIMARRON 
 Plaça de Catalunya 
 

	 	10	hores	
 VISITA GUIADA A L’ATLL 
 Aigües Ter Llobregat –ATLL– (C. Sant Martí de l’Erm, 30)
 visita a al dipòsit de Fontsanta i la Torre de l’Aigua d’ATLL. 
 Inscripcions mediambient@sjdespi.net

	 De	10	a		14	hores
 FESTA MAJOR: XII TROBADA  
 D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA   
 I IV TROBADA DE TAPS CORONA CERVESA
 Plaça de l’Ermita
	 A	partir	de	les	10.30	hores
 FESTA MAJOR: ACTIVITATS INFANTILS 
 Plaça dwl Mercat  
 taller l’art de les bombolles i espectacle 
 Trencada d’olla gegant 

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 20	hores
 FESTA MAJOR: VINE A BALLAR AMB 
 FREEDOM DANCE
 Plaça de l’Ermita 

	 20.30	hores
 FESTA MAJOR: MOSTRA DE DANSA 
 Plaça del Mercat
 amb alumnat de l’Escuela de Danza Loly Peláez

	 21	hores
 FESTA MAJOR: SHOW RAPSUSKLEI 
 MEETS SR WILSON
 Parc de la Fontsanta
 amb les actuacions de DJKISA, DJNOSFED, FLOWRRI-
 DOW & TAREK, DELASH I RAPSUSKLEI & SR WILSON

	 	22.30	hores	
 FESTA MAJOR: HAVANERES  
 Plaça de Catalunya
	 	22.30	hores	
 FESTA MAJOR: TRIBUT A 
 PEPE RUBIANES 
 Plaça de Catalunya
 homenatge a un còmic que va traspassar fronteres 

	 	22.30	hores	
 FESTA MAJOR: ESPECTACLE DE 
 CIRC-TEATRE 
 Plaça M.A. Capmany
 humor, música, teatre gestual... per a tots els públics

	 22.30	hores
 FESTA MAJOR: MANEL FUENTES &   
 THE SPRING’S TEAM 
 Parc de la Fontsanta

	 Diverses	hores
 REVETLLES DE SANT JOAN    
 Places de la ciutat 
 sopar de carmanyola (21 h, passeig del Canal); 
 sopar i ball amb l’orquestra Krater (21 h, pl. de   
 l’Estatut); ball amb l’orquestra Gran Band Orquestra  
 (23 h, pl. de l’Ermita); ball amb l’orquestra Privada   
 (23, pl. del Mercat) i ball amb l’orquestra   
 V Reserva (23 h, pl. M.A. Capmany).

	 Mitjanit
 FESTA MAJOR: TXARANGO EN   
 CONCERT    
 Parc de la Fontsanta
 

24 dimecres

	 12	hores
 FESTA MAJOR: SARDANES
 Plaça de l’Ermita

	 12	hores
 FESTA MAJOR: BASSAL ROCK!
 Plaça del Mercat
 animació musical i remullada

	 18.30	hores
 FESTA MAJOR: TRADICIONAL 
 CONCERT DE SARSUELA-LÍRIC
 Teatre Mercè Rodoreda

	 18.30	hores
 FESTA MAJOR: REBOMBORI DE   
 FESTA 
 Parc de la Fontsanta
 amb Pep Callau, hi haurà més de 30 jocs tradicionals

	 19.30	hores
 FESTA MAJOR: IV TROBADA 
 CASTELLERA 
 Plaça de l’Ermita
	 20	hores
 FESTA MAJOR: HAVANERES
 Plaça del Mercat

	 22.45	hores
 FESTA MAJOR: PIROMUSICAL
 Parc de la Fontsanta
 

27 dissabte
	 22	hores
 REVETLLA DE SANT PERE 
 Plaça de la Sardana

	 21.30	hores
 CORREFOC DE FESTA MAJOR
 Barri de les Planes
 traca inicial (21.30 h, pl. del Mercat); tronada i   
 inici del Correfoc (22 h) pels carrer JF Kennedy,   
 Àngel Guimerà, Mare de Déu de la    
 Mercè i esplanada del parc de la Fontsanta

21 diumenge
	 9	hores
 FESTA MAJOR: II TORNEIG DE TIR  
 AMB ARC DESPÍ
 Camp de Tir amb arc 

	 19	hores
 HORA DEL CONTE AL PARC   
 Parc de la Fontsanta

	 23.45	hores
 FESTA MAJOR: NIT DEL ROS  
 Parc de la Fontsanta
 encesa de la foguera i música
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Així serà el nou Mini Estadi
que el Barça construirà a Sant Joan Despí

El nou Mini Estadi que el FC Barcelona construirà a 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí 
ja té forma. El club blaugrana ha adjudicat a l’estudi 

Batlle i Roig Arquitectes el projecte constructiu del nou es-
tadi, que compta amb un pressupost de realització de 12 
milions d’euros (9 milions per al Mini Estadi, 2 milions 
l’aparcament i un per a la urbanització).
El nou Mini tindrà una capacitat per a 6.000 espectadors, 
adaptat a la categoria III d’UEFA, amb grades cobertes, un 
aparcament de 600 places i una operativa de funcionament 
independent de la Ciutat Esportiva. Està previst que les 
obres comencin el gener de 2016 i que la seva inauguració 
sigui el mes de juny del 2017. La construcció del Mini serà 
possible gràcies a l’ampliació de les instal·lacions del Barça 
a Sant Joan Despí, després de la compra de l’espai que ara 
ocupa el Tennis el Forn, que deixarà pas al nou camp de 
futbol. El projecte s’emmarca, igualment, en l’anomenat Es-
pai Barça, que preveu l’ampliació i reordenació de la Ciutat 

Esportiva Joan Gamper, així com la reforma del Nou Camp 
i la construcció d’un nou Palau Blaugrana.
El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el respon-
sable de patrimoni del Club, Jordi Moix, van presentar el 27 
de març la primera fase del projecte Espai Barça. L’ampliada 
ciutat esportiva tindrà 16,4 hectàrees, després de l’adquisisó 
a l’octubre de 2013, dels terrenys del Tennis El Forn. El pro-
jecte preveu també millores a les actuals instal·lacions de la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper, com ara diferents edificis de 
serveis, un nou camp de futbol 7 i espais comercials. També 
rehabilitaran la masia de Can Felip, que quedarà integrada 
a l’ampliada ciudat esportiva blaugrana. La inversió global 
prevista, segons el club, podria estar al voltant dels 40 mi-
lions d’euros. També està previst un pas sobre les vies del 
tren per connectar aquest sector al barri de Torreblanca.
Per a Jordi Moix, amb l’ampliació i remodelació prevista, la 
de Sant Joan Despí serà “la ciutat esportiva més eficient 
dels clubs de futbol professionals”.

El club blaugrana espera poder inaugurar el nou estadi d’aquí dos anys

A dalt i a la dreta, imatges virtuals del projecte del nou Mini Estadi que es construirà a Sant Joan Despí, després de l’acord entre el club blaugrana 
i els propietaris del Tennis El Forn. A l’esquerra, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, al centre, entre els germans Oliver, del Tennis 
El Forn, acompanyats del directiu blaugrana Jordi Moix i la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Belén García

DESPÍ ESPORT
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Les santjoanenques 
van aconseguir 
l’ascens a Castelló

Històric ascens de l’equip femení de 
l’Handbol Sant Joan a Divisió d’Honor B

Els passats 15, 16 i 17 de maig es van realitzar les fases 
d’ascens a la Divisió d’Honor Plata femenina, la sego-
na divisió estatal espanyola. L’equip sènior femení de 

l’Handbol Sant Joan Despí tenia el dret a participar en aques-
ta fase d’ascens en ser el campió de la Lliga Catalana, màxima 
competició a nivell català.
Va disputar la fase a Almassora (Castelló). Els rivals van ser el 
B.M. Dos Hermanas (Sevilla), H.C. Eivissa i l’equip local, el B.M. 
Almassora. L’equip santjonenc va superar el dos primers partits 
amb dues victòries, 33-30 enfront el Dos Hermanas i, amb més 
rotunditat per 42-17, amb el HC Eivissa. A l’última jornada arri-

baven dos equips invictes, el B.M. Almassora i l’Handbol Sant 
Joan. El partit va ser molt igualat i disputat. L’equip castellonenc 
va tenir el marcador de cara gairebé tot el partit, però als minuts 
finals una magnífica reacció de l’equip santjoanenc va fer que 
s’en portés la victòria 25-26 i l’única plaça d’ascens en joc.
Cal recordar que l’equip femení de l’Handbol Sant Joan Despí 
porta dues temporades seguides quedant campió i ascendint de 
categoria. L’evolució de l’equip és molt positiva i, amb aquest as-
cens, la propera temporada jugarà a la Divisió d’Honor Plata, 
amb equips catalans, però també amb d’altres de la Comunitat 
Valenciana, de les Illes Balears i d’Aragó.

Les santjoanenques van vèncer a la final per un gol de diferència

La Trobada de Mini handbol de Sant Joan Despí, en la seva 23ena 

edició, està consolidada com una de les activitats de promoció de 

l’handbol base més importants de Catalunya.
El passat 17 de maig es van reunir un total de 52 d’equips de les 

categories pre-benjamí, benjamí i aleví (de 6 a 11 anys), tant mas-

culina com femenina.
El equips participants eren d’arreu de Catalunya, però també n’hi 

va participar un de valencià, l’Algemesí.
Aquesta trobada esportiva es va desenvolupar al llarg de tota la 

jornada, amb un ambient festiu i amb diferents activitats comple-

mentàries adreçades als participants.
En total es van fer servir vuit pistes de joc, repartides entre 

instal·lacions esportives i espais públics com ara la plaça de 

l’Ermita. La participació va ser molt elevada, a prop dels 550 juga-

dors/es de les diferents categories. Excepte en aleví masculí, que 

va ser el Corazonistes, a la resta de categories el guanyador va ser 

l’Handbol Sant Joan Despí.

La Trobada, una de les grans cites de l’handbol formatiu català

La trobada va finalitzar a la tarda amb el lliurament de trofeus, 

acte que va comptar amb la presència dels jugadors Aitor Ariño 

(FC Barcelona ) i Marc Garcia (BM Granollers), de l’alcalde de 

Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i del vicepresident de la Federa-

ció Catalana d’Handbol, Josep Puigrodon.

La Trobada de Mini Handbol, una gran festa esportiva
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Nous èxits del Club Hoquei Línia Jujol

El Club Hoquei Línia Jujol segueix acumulant èxits. Ara, 
l’equip infantil s’ha proclamat campió d’Espanya  al polies-
portiu Zorroza de Bilbao. L’equip dirigit per Gerard Gi-
ménez va derrotar a la final al CHL Las Rozas en la tanda 
de penalties després d’acabar el temps reglamentari amb 

1-1 al marcador. L’equip havia accedit a aquest campionat 
d’Espanya al resultar guanyador de la Lliga Nacional.
El juvenil, per la seva banda, ha quedat tercer al Campio-
nat d’Espanya disputat en aquest cas al poliesportiu del 
Mig de la nostra ciutat del 24 al 26 d’abril.

Caminada de la Penya Barcelonista a la rierada de Molins
La Penya Blaugrana de Sant Joan Despí va organitzar una caminada a 
la qual van assistir 40 persones, que van poder gaudir dels magnífics 
paisatges del camí del riu, els aiguamolls, la rierada i el salt d’aigua, 
malgrat que, en no haver plogut, no hi havia gaire aigua. 
Es va repartir fruita i aigua en dos avituallaments, a més d’una gorra i 
una barreta energètica. Va ser un recorregut d’uns 14 km, que es van 
cobrir en unes 3.30 hores i va acabar a la Masia Can Rabella de Mo-
lins de Rei, on tots els participants van gaudir d’un esmorzar. 

L’equip Aleví A de la Unió Esportiva Sant Joan Despí, 
després d’una dura temporada, ha finalitzat el campio-
nat amb un gran premi com és l’ascens a la màxima di-
visió d’aquesta categoria. Un objectiu que els jugadors 
s’havien marcat en el decurs de la competició i que s’ha 
materialitzat gràcies al compromís, l’entrega i les ganes 
d’aprendre que han tingut durant tota la lliga. Tot això 

s’ha vist reflectit en aquest ascens al final de la competi-
ció regular.
D’altra banda, el Juvenil A de l’entitat ha aconseguit 
l’ascens a Preferent, una fita històrica després d’anys in-
tentant pujar a aquesta categoria, que mai havia assolit. 
L’equip ha estat molt regular durant tota la lliga ja que 
des de la primera jornada s’ha mantingut com a líder.

L’aleví i el juvenil de la Unió Esportiva
Sant Joan Despí aconsegueixen l’ascens

L’infantil -a l’esquerra- i el juvenil -a sota- han aconseguit ascensos històrics

L’equip infantil del club -esquerra- s’ha proclamat campió d’Espanya de la seva categoria i el juvenil -dreta- tercer en la seva

Foto de grup dels participants a la caminada
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Foto de grup dels participants a la caminada

Tras una extraordinaria 
temporada, las planenses no 
han superado la promoción 
de ascenso a Primera frente 
al Granadilla tinerfeño

El Levante femenino, a las puertas del ascenso

Después de una magnífica tem-
porada en la que el Levante 
Las Planas ha conseguido ser 

campeón de su grupo, el equipo de 
Sant Joan Despí no ha podido culmi-
narla con el ascenso a Primera Divi-
sión. Lograr el campeonato de liga 
después de haber bajado el año ante-
rior tiene su mérito, pero el objetivo 
de subir de nuevo no se ha podido 
alcanzar. Los equipos que llegan a la 
promoción de ascenso cada vez tie-
nen un nivel más alto y este año la UD 
Granadilla Tenerife Sur ha demostra-
do tener un gran equipo al que no ha 
podido superar el equipo planense, 
3-0 en Canarias y 0-0 en Sant Joan 

Despí. Esta eliminación nos tiene 
que servir -manifiesta el presidente 
del club, Oscar Rescalvo- para que la 
próxima temporada nos preparemos 
mejor para llegar a estas eliminatorias 
y tener más opciones de ascenso.
A pesar de no haber conseguido el 
anhelado ascenso, Rescalvo felicita 
tanto a la plantilla como al cuerpo 

técnico, porque han hecho un traba-
jo excelente.
Una vez más, las jugadoras conta-
ron con el apoyo de la afición, que se  
volc’o con el equipo en el partido de 
vuelta de la eliminatoria de ascenso. 
Con esta afición seguro que el año 
que viene lo conseguiremos, apunta 
el presidente.

El Granadilla canario dejó sin opciones de ascenso al Levante

Un anys més, i a punt d’acabar el curs, els polies-
portius municipals faciliten l’accés a la pràctica de 
l’activitat  física als estudiants que al llarg del curs 
no n’han pogut realitza per falta de temps. Concre-
tament, des de l’1 de juny fins al 15 de juliol totes 
les noves inscripcions de joves als diferents abona-
ments dels poliesportius municipals gaudiran de 
matrícula gratuïta.

Millores als poliesportius municipals 
per reduir la calor

Als poliesportius municipals, concretament a les pistes 
poliesportives, s’han dut a terme unes actuacions per 
tal de mitigar les altes temperatures que es donen amb 
l’arribada de la calor. 
Al poliesportiu Salvador Gimeno s’han instal·lat unes 
finestres a banda i banda del poliesportiu -foto- per tal 
de millorar la circulació de l’aire i aconseguir-ne una re-
novació de forma natural. Al Francesc Calvet, a la zona 
de grades, s’ha posar un producte especial que repel·leix 
els raigs solars i redueix l’efecte hivernacle en un 80% i, a 
més, s’han revisat els motors de renovació d’aire. 
Amb aquestes actuacions s’aconsegueix una reducció de 
la temperatura ambiental en les dues instal·lacions.

Matrícula gratuïta als poliesportius 
per als estudiants
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El Sant Joan Despí FS assoleix l’ascens 
en el seu primer any d’existència

El Sant Joan Despí Futbol Sala s’ha proclamat campió 
de lliga de la Tercera Divisió Catalana en el seu primer 
any d’existència. Una carta de presentació fantàstica per 
aquest esport a la nostra ciutat, què dóna major visibili-
tat en el mapa català en categoria sènior i s’erigeix com 
un nou embaixador de la bona pràctica esportiva que es 
desenvolupa a la nostra ciutat.
La il·lusió ha estat la flama permanent que ha guiat tota la 
comunitat esportiva del Sant Joan Despí FS, i els ha per-
mès des del primer moment situar-se en la part alta de la 
classificació i mantenir-se sempre ben amunt. 
L’ascens matemàtic es va aconseguir tres jornades abans 
de finalitzar la competició, i el campionat de lliga asso-
lit en la penúltima jornada, l’han coronat com el millor 
equip de la categoria i, a més, ha puntuat en totes les pis-
tes rivals.
Un gran èxit d’aquest projecte de futbol sala, basat en 
il·lusió, treball i constància. L’equip, així, la temporada 
vinent continuarà la seva singladura un esglaó més alt i 
amb tota l’ambició esportiva posible.

El novell equip santjoanenc 
ha puntuat a totes les pistes 

rivals. A sota, samarreta 
commemorativa

L’equip de futbol sala, campió de lliga de Tercera Divisió Catalana

*La festa d’inauguració del dia 13 de juny serà d’11.30 a 14 hores

*
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Espectacular éxito del Torneo Francisco Becerra
El pasado 19 de abril tuvo lugar el torneo de promoción 
deportiva Francisco Becerra, organizado por la AVV 
Les Planes en colaboración con el Handbol Sant Joan 
Despí. Se celebró en la pista del polideportivo Salvador 
Gimeno, cuya grada estaba repleta.
Este año el deporte a promocionar era el balonmano, 
y ha sido un éxito total. Casi 300 niños y niñas pudie-
ron disfrutar de una magnífica matinal de deporte con 
diferentes partidos entre los 25 equipos participantes, 

pertenecientes a los siete centros escolares de primaria 
de nuestra ciudad.
El torneo Francisco Becerra ha sido la culminación de 
una campaña de promoción del balonmano en los co-
legios realizada por el Club Handbol Sant Joan Despí. 
Durante dos meses, personal técnico del club ha traba-
jado en los centros escolares para potenciar la práctica 
de este deporte, contando con la colaboración del pro-
fesorado de eduación física y la dirección de los centros.

Unos 300 niños y niñas difrutaron del balonmano

El de Sant Joan Despí se ha encaramado al puesto número uno de España en categoría sub-17. A la derecha, tras recoger la Copa 
de España de manos de Marc Leutscher, secretario nacional de Raceboad.

Después de muchos años de entrenamientos, competiciones y 
sacrificios, ha llegado la recompensa para Ferran García Que-
rol, vecino del barrio Residencial Sant Joan. Ferran, que perte-
nece al Club Marítim Torredembarra y su preparación física la 
realiza en las instalaciones del Tennis Sant Joan con su entrena-
dor Carlos Castellano, ha conseguido el doblete, el Campeona-
to de España y la Copa de España del 2015 de la classe Techno 
293, en la categoría sub-17 (clase pre-olímpica).
El windsurfista de Sant Joan Despí se ha proclamado Cam-
peón de España en Valencia después de una competición 
muy reñida frente a rivales andaluces y canarios. Posterior-
mente se ha adjudicado la Copa de España, disputada en el 

Puerto de Santa María (Cádiz).
Después de estos magníficos triunfos, el regatista de Sant Joan 
Despí consigue entrar como número uno en la selección es-
pañola de la categoría. Ahora comenzará los entrenamientos 
para poder disputar este verano el Campeonato de Europa en 
Letonia.
Ferran sigue la estela de su hermano mayor, Eduard, quien ha 
realizado un excepcional campeonato de España de la clase 
olímpica absoluta, consiguiendo la octava plaza y de esta ma-
nera entrar en el top-ten de los windurfistas españoles (los cin-
co primeros son profesionales) que optan por la preciada plaza 
olímpica del 2016 en Río de Janeiro.

Ferran García, campeón de España de windsurf sub-17 
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La Titan Desert es un prueba ciclis-
ta de 708 km que pasa por los de-
siertos marroquíes. Es una carre-

ra, una competición, pero sobretodo, y 
para la mayoría, un reto, por su dureza.
Está considerada ‘el Dakar del ciclismo’, 
ya que se compite en recorridos muy 
poco señalizados, donde la navegación 
y la orientación tienen un papel funda-
mental. 
En la edición de este año han partici-
pado tres ciclistas de Sant Joan Despí: 
Joan Babot y su hijo Jaume, que hi-
cieron pareja durante la prueba, y Al-
berto Vizuete; los tres, que finalizaron 
la prueba, son socios del Club Ciclista 
Sant Joan Despí. 

Joan Babot, 
el participante más veterano
Joan Babot, de 70 años, ya había com-
petido en cinco ocasiones anteriormen-
te y ha sido el participante más veterano 
en terminar esta carrera en la que han 
tomado parte 613 corredores.

La dureza de la prueba está marcada 
por la larga distancia de las etapas y, 
sin duda, por el entorno. Joan Babot lo 
refleja así: “Te encuentras con terreno 
hostil, con mucha calor o con una eta-
pa marathoniana en la que tienes que 
cargar con todo lo que necesitas para 
dos días, incluido el saco de dormir. 
También hay etapas de enormes du-
nas de arena que has de superar an-
dando y arrastrando la bicicleta.”
Alberto Vizuete considera clave la pre-
paración de la prueba con seis meses 
de antelación: “Hay que sacrificar mu-
chas horas para conseguir una forma 
física que te permita recorrer los más 
de 100 kilómetros diarios”.
Babot apunta que “pueden pasar mu-
chas cosas: caídas, golpes de calor, 
avería en la bici, diarreas..., todo se 
tiene que prevenir, sinó eres carne de 
desierto.” Alberto lo reafirma: “Una 
caída o alguna afección te pueden 
apartar de la carrera. Yo mismo viví lo 
fácil que es que una simple gastroen-

Una competició per 
promocionar el ciclisme de base

El 16 de maig es va celebrar la 10a Cursa de Promoció Infantil en Carretera, orga-
nitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí, una competició que va registrar un gran 
èxit de participació: 113 ciclistes dividits en cinc categories: prebenjamí, benjamí, 
principiants, alevins i infantils. El circuit era de 900 metres i, segons les categories, es 
completava un nombre de voltes determinat.
Els guanyadors van ser Juanjo Rosal i Nerea Ruiz (infantils); Oriol Alcaraz i Sara 
Méndez (alevins); Sergio Ortega i Laia Bosch (principants) i Aitor Rueda i Raquel 
Ortega (benjamins). Els primers corredors locals, Frederick Taylor i Noemí Expósito.
Després de les carreres, es va celebrar una contrarellotge per als alevins i infantils, 
mentre els més petits gaudien d’una gimcana per posar a prova la seva destresa.

Gran jornada ciclista de promoció per als més menuts

Tres ciclistas de 
Sant Joan Despí 
finalizan la durísima
Titan Desert

Alberto Vizuete -arriba- y Joan Babot junto a 
su hijo Jaume han vivido esta gran aventura 

teritis se complique y te prive de llegar 
a meta.”
Estos corredores, que han llevado el 
nombre de Sant Joan Despí por esas tie-
rras inhóspitas, coinciden en que en los 
momentos de desfallecimiento se ha de 
pensar en no tirar por la borda las horas 
de entrenamiento y sacrificio que se han 
invertido para conseguir el objetivo.
“La Titan Desert -apunta Alberto- no 
es sólo una carrera, traspasa lo mera-
mente deportivo y se convierte en una 
gran aventura, que hace de élla un 
viaje inolvidable.” 
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Nacho Cáceres y Hasna 
Bahom se imponen en 
la Cursa Atlética de 
Sant Joan Despí

Arriba, salida de la carrera senior, que fue precedida por 
la de promoción

El model esportiu de la ciutat interessa a Noruega
El 5 de maig un grup de 20 gestors esportius noruecs van vi-
sitar Sant Joan Despí per conèixer el seu model esportiu i les 
instal·lacions esportives. Es tractava de responsables de la ges-
tió esportiva municipal de la regió de Vestfold, al sud d’Oslo.
Aquest grup de gestors venien amb l’interès de conèixer la rea-
litat esportiva de Barcelona. Després de passar per la capital ca-
talana, van venir a Sant Joan Despí per tal de visitar els polies-
portius Salvador Gimeno i Francesc Calvet, a banda de prendre 
nota de com funciona els sistema esportiu de la nostra ciutat. 
Van participar a una sessió de treball en què els tècnics muni-
cipals van explicar com està estructurada la pràctica esportiva, 
quin és el model especial de gestió de les instal·lacions i com es 
potencia l’esport en edat escolar.
Cal destacar la sorpresa positiva que van tenir els gestors espor-
tius noruecs per l’alta qualitat de les nostres instal·lacions i pel 
seu nivell de conservació. La visita va deixar oberta la porta a 
més accions de col·laboració en matèria esportiva.

El atleta olímpico y la corredora marroquí 
cumplieron con su papel de favoritos

Por octavo año consecutivo, se disputó el  día 23 la Cursa Atlètica 
‘los 10 km  de Sant Joan Despí’, prueba clásica en el calendario de 
carreras populares que se disputan en Catalunya.

Abrieron la jornada de tarde las categorías de promoción con los más jó-
venes, que deleitaron a todos los asistentes con la gran pasión que pusie-
ron. Excelente antesala de la carrera senior.
A las 20.30 horas se daba la salida de las categorías senior, con 560 parti-
cipantes, y con la presencia del olímpico Nacho Cáceres como principal 
favorito. Con una primera parte más lenta que la segunda, intercambiaban 
la cabeza de carrera el propio Nacho junto a Mohamed Zarhouni y Ricard 
Pastó, que la postre serían los tres primeros clasificados por este orden.
En categoría femenina, un año más, la corredora de orígen marroquí Has-
na Bahom se proclamó vencedora, seguida de Silvia Gironés y Toñi Cano.
En categoría local, Marco Antonio Cepeda, un incondicional de la prueba, 
y Jeanette Grajea, se imponían con gran autoridad.
Destacar el gran ambiente de atletismo popular que tuvo la prueba en toda 
la jornada vespertina, factor muy valorado desde el punto de vista de la 
organización a cargo del  Club Atletisme Despí que, una vez más, intentó 
satisfacer a nivel técnico y logístico todas las necesidades que los runners 
presentes en la prueba pudieran requerir.

JJ Vico

JJ Vico

Els gestors esportius de Noruega en un moment de la visita 
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