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Comença
l’Any Jujol 140

un moviment social i cultural
per difondre l’obra d’una
figura clau del Modernisme

@Jujol140
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Jujol140

jujol140.cat

Temperatura mitjana:
15,8ºC
Temperatura màxima:
26ºC el dia 25
Temperatura mínima:
6,7ºC el dia 10
Precipitació total:
54,9 mm; 10 dies de pluja,
un amb tempesta

MAIG
Temperatura mitjana:
18,5ºC
Temperatura màxima:
25,9ºC el dia 24
Temperatura mínima:
7,2ºC el dia 2
Precipitació total:
25,9 mm; 10 dies de pluja,
dos amb tempesta
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El mes d’abril va ser molt càlid i lleugerament
plujós; i el maig, normal pel que fa a temperatura i bastant sec. Tot i el caràcter eixut del mes
de maig a Sant Joan Despí (perquè en altres
indrets de Catalunya ha plogut molt), aquest
inici de 2018 està sent un dels més plujosos
que s’han registrat fins ara en el nostre municipi, després d’haver patit una important sequera
els darrers tres anys. Per posar un exemple, la
pluja caiguda entre gener i maig d’enguany
està poc per sota de tota la que va caure en
tot el 2015. A més a més, no només ha plogut
molt en quantitat sinó també en dies. Si ja és
prou complicat que en un mes plogui 10 dies,
més ho és que ho faci en tres mesos seguits.
Al cap i a la fi, en el nostre clima les sequeres
solen acabar de la mateixa manera: de cop. Un
altre aspecte important a comentar és que de
moment aquest aquest any no hem tingut calorades prematures, a diferència d’anys enrere.
Fins i tot, a meitat de maig un parell de nits es
va arribar a baixar dels 10ºC de mínima, fet que
no sol passar tan avançat el mes.

Gabriel Salvà, meteosjd.blogspot.com

#santjoandespí a les xarxes socials
El més destacat del darrer mes
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Post amb més m’agrades
5.554 persones assolides

200 reaccions, comentaris i
vegades compartit
1.839 reproduccions de vídeo
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Piulada amb més seguiment
91 piulades

41,3 K impressions de piulades
1.876 visites al perfil
188 mencions

17 nous seguidors
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Fotos amb el hashtag #SantJoanDespí
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Amb Jujol
ens obrim
al món!
@AntoniPovedaSJD

AntoniPovedaSJD

antonipoveda

L

’obra de Josep Maria Jujol, en els darrers anys, ha començat a adquirir caràcter propi, més enllà de la vinculació amb Antoni Gaudí, de la mà de reconeguts
professionals del món de l’arquitectura, l’art, l’estudi universitari o la comunicació. La seva presència a la prestigiosa
Biennal de Venècia l’any 2014 o el documental Jujol-Gaudí,
dos genis de l’arquitectura, de Luis Campo Vidal, han començat a visibilitzar l’obra d’aquest arquitecte modernista
que, tot i això, encara no ocupa el lloc que li correspon tant
dins el modernisme com de la història de l’art en general.

Iniciem la celebració de l’Any Jujol140,
per posar el nom de l’arquitecte al lloc que
li correspon, més enllà de Gaudí
Jujol va ser molt més que un col·laborador de Gaudí. Hi ha
unanimitat entre els experts. A Sant Joan Despí ho sabem,
ja que tenim la gran fortuna d’haver conservat algunes de
les seves grans obres, que van més enllà de l’arquitectura: es
considera un artista total perquè va ser capaç de dominar
també l’esgrafiat, l’escultura, el dibuix o la pintura.

Antoni Poveda, l’alcalde

L

a obra de Josep Maria Jujol, en los últimos años, ha comenzado a adquirir carácter propio, más allá de la vinculación con Antoni Gaudí, de la mano de reconocidos
profesionales del mundo de la arquitectura, el arte, el estudio
universitario o la comunicación. Su presencia en la prestigiosa
Bienal de Venecia en 2014 o el documental Jujol-Gaudí, dos
genios de la arquitectura, de Luis Campo Vidal, han empezado
a visibilizar la obra de este arquitecto modernista que, sin embargo, aún no ocupa el lugar que le corresponde tanto dentro
del modernismo como de la historia del arte en general.
Jujol fue mucho más que un colaborador de Gaudí. Hay unanimidad entre los expertos. En Sant Joan Despí bien lo sabemos
ya que tenemos la gran fortuna de haber conservado algunas
de sus grandes obras, que van más allá de la arquitectura: se le
considera un artista total porque fue capaz de dominar también el esgrafiado, la escultura, el dibujo o la pintura.

Iniciamos la celebración del Any Jujol140,
para poner el nombre del arquitecto en el
lugar que le corresponde, más allá de Gaudí

Ara, quan estem a prop de commemorar el 140è aniversari del seu naixement, l’any 1879, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí –des d’on sempre hem reivindicat la seva figura– volem aprofitar l’efemèride per fer un pas endavant i ser
l’epicentre de tot un moviment cultural, artístic i social que
ajudi a difondre i popularitzar la seva obra. Per això organizem l’Any Jujol 140, més d’un any ben farcit d’activitats
de tot tipus per donar una nova i forta empenta al llegat del
que va ser arquitecte municipal i que volem que porti arreu
el nom de Sant Joan Despí com a muncipi lligat a aquest
arquitecte únic.

Ahora, cuando estamos cerca de conmemorar el 140 aniversario de su nacimiento, en 1879, el Ayuntamiento de Sant Joan
Despí –desde donde siempre hemos reivindicado su figura–
queremos aprovechar la efeméride para dar un paso adelante
y ser el epicentro de un gran movimiento cultural, artístico
y social que ayude a difundir y popularizar su obra. Por eso
organizamos el Any Jujol 140, más de un año bien repleto de
actividades de todo tipo para dar un nuevo y fuerte empuje al
legado del que fue arquitecto municipal y que lleve el nombre
de Sant Joan Despí como muncipio ligado a este arquitecto
único.

Tindrem temps de parlar de les moltes activitats projectades, així com de les personalitats, municipis i entitats que a
hores d’ara ja s’estan sumant al projecte. Però, ara, venen dies
de diversió i alegria amb la nostra Festa Major. Gaudiu-ne
intensament!

Tendremos tiempo de hablar de las muchas actividades proyectadas, así como de las personalidades, municipios y entidades que actualmente ya se están sumando al proyecto. Pero,
ahora, vienen días de diversión y alegría con nuestra Fiesta
Mayor. Disfrutadla intensamente!
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Sant Joan Despí promou més
d’una trentena d’activitats per
difondre el llegat de Jujol

L

’artista Josep Maria Jujol, l’arquitecte modernista
que ha deixat a Sant Joan Despí obres tan rellevants com Can Negre, la Torre de la Creu o la
Torre Jujol, serà el protagonista absolut d’un moviment
artístic que sota el paraigua de l’Any Jujol140 aplegarà
més d’una trentena d’activitats que es clouran l’any
que ve, amb motiu del 140 aniversari del naixement
de l’artista. L’Any Jujol140 ha arrencat aquest mes amb
la presentació de les activitats, que s’ha fet en una de
les seves joies, Can Negre, amb la participació d’altres
ajuntaments que s’han sumat a la proposta de Sant Joan
Despí. De moment hi ha 16 municipis amb obres de
Jujol que s’han adherit a la commemoració, entre els
quals es troba Tarragona, ciutat de naixement de Josep
Maria Jujol.
Durant la presentació, l’alcalde de Sant Joan Despí,
Antoni Poveda, ha destacat que amb aquest moviment
“es vol posar la figura de Jujol i la seva obra al lloc que
mereixen, tot donant-los la dimensió i la importància
que va tenir dins del modernisme. Hem convidat tots
els ajuntaments que tenen obra de l’arquitecte perquè
puguin participar en l’Any Jujol140, per tal d’acostar
la figura de Jujol a la ciutadania i difondre l’obra que
va realitzar a Sant Joan Despí i en altres punts de
Catalunya”. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha felicitat per la iniciativa de Sant Joan Despí i ha
posat de manifest “la necessitat de posar en valor una
figura com Jujol, que forma part de l’ADN de Tarragona i la petjada del qual trobem arreu de la ciutat”.
Així, aquest gran moviment, que inclourà activitats culturals, lúdiques, comercials, turístiques, patrimonials,
promocionals, socials i ciutadanes, es clourà al mes de
setembre de 2019 (Josep Maria Jujol va néixer el 16 de
setembre).
Jujol, l’artista total
Josep Maria Jujol (1879-1949) va ser catedràtic de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i arquitecte municipal de Sant Joan Despí, i es considera un artista total
perquè va ser capaç de dominar l’arquitectura imposant
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L’Any Jujol140
recupera la figura
d’un artista total i
l’obre al món
“L’objectiu és posar l’obra d’en Jujol al lloc
que li pertoca, més enllà de Gaudí”, segons
l’alcalde Antoni Poveda

Sobre aquestes línies, d’esquerra a dreta, el tinent d’alcalde, Àlex Medrano;
l’alcalde, Antoni Poveda; Josep Maria Jujol Jr; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros i Begoña Floria, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona posen davant de Can Negre, una de les joies que va deixar Jujol a Sant Joan Despí

un nou estil i aplicant-lo en les tècniques en què excel·lia, com ara
el trencadís, l’esgrafiat, l’escultura, el dibuix o la pintura. Així, a
més d’arquitecte, Jujol també va ser decorador, pintor, esgrafiador,
dissenyador de mobles, d’altars, d’ampolles, de paviments ceràmics, d’imatges religioses, de làpides sepulcrals o d’escuts d’entitats
gremials. La seva obra no només es pot veure a Sant Joan Despí,
sinó que Tarragona acull també bona part del seu llegat amb obres
com el Teatre Metropol o la Casa Ximenis (a la capital), la Casa
Bofarull (els Pallaresos); l’església del Sagrat Cor de Jesús de Vistabella (la Secuita) o la Casa Camprubí (Cornellà). També són molt
notables les seves col·laboracions amb l’arquitecte Antoni Gaudí,
a La Pedrera (va dissenyar les baranes de ferro forjat de la façana
i els sostres i columnes del pis principal), al Park Güell (el banc
ondulat i els sostres de la sala hipòstila), a la Casa Batlló (treballs
de revestiment de la façana a base de trencadís).
Més present que mai
Així, a partir d’ara, la figura de Jujol serà molt visible en totes
les activitats que es facin a la ciutat, amb activitats pròpies (us
avancem part de la programació prevista) i d’altres que es faran
als municipis que de moment s’han adherit a la commemoració.
Aquest moviment serà el gran homenatge de la ciutat a una de les
figures més destacades del modernisme català.

Tarragona i d’altres municipis amb
obra de Jujol, experts i institucions se
sumen a la iniciativa

Municipis adherits
Hores d’ara, ja s’han sumat a la iniciativa Bonastre, Capellades,
Constantí, Cornellà de Llobregat, Creixell, Els Pallaresos, El Vendrell, La Canonja, La Pobla de Claramunt, La Secuita, Montferri,
Roda de Berà, Sant Joan Despí, Tarragona, Vallmoll i Vimbodí.
Suport d’institucions, organismes i empreses
D’entrada, l’Any Jujol compta ja amb el suport de l’Arxiu Jujol, Can
Camprubí, Casa Bofarull, Càtedra Gaudí, Cava Vives Ambrós,
Club Gimnàstic de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Fundació Cruyff,
Fundació Trencadís Modernisme i Cultura, Gremi de Pagesos
de Sant Isidre i Sant Llorenç de Tarragona, Open House,Tallers
Manyach (Escola Josep Maria Jujol) i Universitat Politècnica de
Catalunya.
www.jujol140.cat

@Jujol140

Jujol140

@Jujol140

Avançament de les
activitats de l’Any Jujol140
Turisme
El patrimoni de Jujol és un dels principals atractius turístics de Sant Joan Despí,
i la celebració de l’Any Jujol140 servirà per
difondre el llegat modernista. En el marc de
l’Any Jujol140, s’organitzarà una trobada de
bloguers especialitzats que faran una ruta per
l’itinerari modernista. Aquest esdeveniment
serà una oportunitat per reforçar els lligams
amb la resta de municipis que acullen obres
de Jujol. A més, i per a que la ciutadania conegui el llegat jujolià fora de Sant Joan Despí,
s’organitzaran sortides culturals al Camp de
Tarragona per a públic en general i per a la
gent gran de la ciutat.

La ciutat s’impregna de Jujol
La celebració de l’Any Jujol140 impregnarà
les principals activitats de ciutat els propers
mesos. Jujol tindrà protagonisme en esdeveniments molt tradicionals i populars com la
Primavera en Bici, la fira comercial FiraDespí
o el Carnaval. La figura de l’arquitecte modernista també serà l’eix de la participació de
Sant Joan Despí a l’edició de 2018 del 48 H
Open House BCN, que tindrà lloc el 27 i 28
d’octubre, i a la Nit dels Museus de 2019.

Música i arts escèniques
Els edificis de l’Itinerari Jujol seran escenari d’una
ruta de concerts musicals. Un dels esdeveniments
més espectaculars serà el mapping que es realitzarà
la tardor de 2018 a la façana del Centre Jujol-Can
Negre, amb la projecció d’imatges virtuals relacionades amb Jujol, la seva obra i el modernisme. I a la
Torre de la Creu, la primavera de 2019, se celebrarà
un espectacle de música, dansa i llum.
El programa es completa amb la celebració del
Premi Jujol de Dansa Jove 2019, un certamen
de difusió i promoció de la dansa organitzat per
l’Associació DansaDespí amb la col·laboració de
l’Ajuntament i que arribarà a la desena edició.
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Exposicions

Jujol i la gastronomia

• Fisonomia del modernisme, mostra de
fotografies de la col·lecció de l’arquitecte
Toshiaki Tange (del 6 al 30 de setembre).
• L’art en l’època de Jujol (del 25 d’octubre
al 25 de novembre), retrospectiva dels
moviments artístics més característics
dels anys en què Jujol va desenvolupar
la seva feina, amb peces d’escultura i de
pintura.
• Exposició de dibuixos de gran format
inèdits de Josep Maria Jujol, procedents
de l’Arxiu Jujol (primavera de 2019).
• Exposició de plànols i objectes de
l’obra de Jujol (del 12 de setembre al 24
de novembre).

Els establiments de restauració i els comerços se sumen amb diferents iniciatives com
les Jornades Gastronòmiques Jujol, del 4
d’octubre al 18 de novembre. Es proposaran menús, plats i platillos Jujol a bars
i restaurants. S’han programat demostracions de cuina al mercat amb xefs locals
(de setembre a juliol de 2019) i una ruta de
tapes amb productes locals i de temporada
que es farà el febrer-març de 2019. Una
altra iniciativa seran els ‘soparets’, fets per
xefs locals i amenitzats amb música i amb
decoracions jujolianes, al pati de la Torre
de la Creu, dissabtes del mes de maig de
2019.
L’edició de 2018 de FiraDespí (6 d’octubre),
la fira comercial, estarà dedicada a Jujol.

Les mostres es podran veure al Centre
Jujol-Can Negre.

Jornades i estudis
Amb l’objectiu d’impulsar el reconeixement científic de la figura de Jujol,
al setembre de 2019 s’organitzarà les
Jornades Jujolianes Internacionals
que seran la cloenda de l’Any Jujol140.
Les jornades aplegaran experts en la
figura i l’obra de Jujol i serviran per
aprofundir en les múltiples vessants de
l’artista. Amb motiu d’aquest aniversari, l’Ajuntament també convocarà una
beca per a projectes d’investigació.
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una ﬁnestra oberta al món
www.jujol140.cat

La ciutadania,
divulgadora del
modernisme

La ciutadania serà ambaixadora i divulgadora de l’arquitecte modernista. En
aquest sentit, al llarg dels propers mesos s’aniran desenvolupant diferents
accions de participació ciutadana. Entre altres iniciatives, es crearan les ‘polseres Jujol’, unes polseres identificatives de l’esdeveniment amb un disseny que
parteix d’uns motius decoratius de la façana de la Casa Serra-Xaus. Aquest
estiu, la tradicional campanya ‘Sant Joan Despí una finestra oberta al món’
estarà dedicada a Jujol. Aquest cop, la campanya convidarà la ciutadania a ferse fotos en els seus destins de vacances amb una bandera commemorativa de
l’Any Jujol140. L’Ajuntament també posa a l’abast de la ciutadania la possibilitat
d’adherir-se al Manifest Jujol, que es pot subscriure al Centre Jujol-Can Negre i
que ja ha rebut 4.000 adhesions.

Les entitats, amb l’Any Jujol140

Publicacions

L’Ajuntament ha animat les entitats a sumar-se a l’Any Jujol140. Al
maig, l’alcalde, Antoni Poveda, va tenir una trobada amb representants del teixit associatiu per convidar-los a proposar activitats i la resposta va ser positiva. Alguns dels actes ja es coneixen:
com l’Exposició de Pessebres de l’Associació de Pessebristes, que
comptarà enguany amb un diorama d’ambientació modernista i la
Colla de Geganters s’encarregarà de l’organització de la trobada de
gegants modernistes de 2019.

S’editaran publicacions especialitzades com Jujol i
l’evolució del llenguatge arquitectònic: Sant Joan Despí
1913-1949, tesi doctoral de Montserrat Duran, investigadora especialitzada en l’obra de Jujol; un llibre per
al públic juvenil, Jujol torna a Sant Joan Despí, amb
il·lustracions de Daniel Castro, i text de Raúl Montilla,
periodista i escriptor, i un llibre divulgatiu sobre la figura
de Jujol, editat amb la col·laboració d’Aigües de Barcelona.

www.jujol140.cat

@Jujol140

Jujol140

@Jujol140

LA CIUTAT

Trabajos de asfaltado, en los barrios de Pla del Vent-Torreblanca (izquierda), y en Les Planes

El plan de reasfaltado continúa en
junio en el barrio de les Planes

E

También se ha actuado en el barrio de Pla del Vent-Torreblanca donde se ha
mejorado el firme en casi una decena de vías

l Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha continuado este mes de junio
con el plan de reasfaltado de vías
prioritarias en los diferentes barrios. Si a
finales de mayo comenzaron los trabajos
en el barrio de Pla del Vent-Torreblanca,
con la mejora del asfaltado en las calles
Torreblanca, Pla del Vent, Rubió i Tudurí, Sant Jordi y Les Vinyes, además de la
avenida de Lluís Companys y la plaza de
M. A. Capmany, ahora ha sido el turno
del barrio de Les Planes donde se han
mejorado las calles Pi i Sunyer, plaza de
Sant Joan, Seu d’Urgell, Bisbal del Pene-

dès, Vall d’Aran y Vendrell. En total, en
este barrio, se ha intervenido en una superfície de 3.490 metros cuadrados.
Finalizados los trabajos, se continuará
con el despliegue de este plan de actuación para mejorar el firme de la vía pública en otros barrios de la ciudad. Las
intervenciones se realizan prioritariamente en calles donde el pavimento aún
no está muy deteriorado, reduciendo así
los costes de renovación ya que si se espera a que las capas de asfalto estén muy
dañadas la reparación sería más compleja y costosa.

Nuevas plazas de zona verde
Desde mediados de junio, el barrio de
Les Planes cuenta con 52 nuevas plazas
de zona verde en las calles de Gran Capità y en Mare de Déu de la Mercè, en
los tramos situados entre la avenida de
Barcelona y la calle Fontsanta. De esta
manera se da continuidad al plan para
dotarlo de más plazas preferentes destinadas a los residentes del barrio. Los
vecinos que disponen del distintivo de
residentes pueden utilizarlas de manera
gratuita, y el resto a través de la aplicación iParkMe.

En julio, a la playa de Gavà con el autobús L77
Sigue creciendo el número de pasajeros de bus en el último cuatrimestre
Del 1 de julio al 31 de agosto, el autobús L77 conectará Sant Joan Despí con la playa de
Gavà con salidas cada media hora (desde Sant Joan Despí de 7 a 19 h, y de 8.10 a 20.10
h, desde Gavà). En esta franja horaria, el L77 mantendrá sus paradas habituales en el
aeropuerto en ambos sentidos. El L77 nos llevará hasta la Platja de la Pineda (av. de
Europa/av. del Mar).
Por otro lado, el uso del transporte público sigue aumentando. El Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) ha presentado el balance de usuarios del primer cuatrimestre con
un incremento medio porcentual del 4,74%. La línia que más crece, un 12%, es precisanente la L77. Muy buenos resultados obtiene también la línea urbana, el L46, con un
aumento del 4,8% (16.310 usuarios más) o las nocturnas N15, con una subida del 5,8%
(4.796 pasajeros más) y la N12, con un 3,2% (2.901 usuarios más). La E79 que empezó
a funcionar el 20 de abril ha sido utilizado
por 3.228
Estas
líneas
ges- para moverte en transporte público
Consulta
enpasajeros.
tiempo real
todas
las están
opciones
tionadas mediante concesión por Baixbus (Mohn, Oliveras y Rosanbus).
7

Imagen virtual del centro que ahora ha empezado a construirse en Les Planes

Un proyecto que mejorará la vida de las personas mayores

Comienzan las obras de construcción de un
equipamiento para la gent gran

E

La obra, que forma parte de los proyectos de la Llei de barris, tiene un
presupuesto de construcción de 1,9 millones de euros

l barrio de Les Planes contará en
los próximos meses con un nuevo
y esperado equipamiento para la
gente mayor. Las obras, con un plazo de
ejecución previsto de 10 meses, ya han
comenzado. Este equipamiento era una
de las principales intervenciones previstas
en la Llei de barris que quedó en suspenso por la falta de aportación de recursos
por parte de la Generalitat, un proyecto
común entre las administraciones local
y autonómica para mejorar la calidad de
vida de los barrios que debían financiar
a partes iguales. En Sant Joan Despí, las
actuaciones ascendían a 10 millones de
euros. Aunque en les Planes se pudieron
poner en marcha algunas, la Generalitat
decidió paralizar los proyectos debido a la
crisis. Ahora, el Ayuntamiento ha decidido llevar adelante la obra con un nuevo
compromiso de la administración autonómica de financiar la mitad del coste de
los proyectos pendientes.
El nuevo equipamiento se construye entre
las calles Sant Francesc de Sales y Cirerers
–en los terrenos que ocupaba un antiguo
vivero– y tendrá una superficie de 1.185
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metros cuadrados repartidos en planta
baja y dos plantas, que se dotarán de salas y espacios polivalentes con diferentes
servicios dirigidos a las personas mayores.
De hecho, el equipamiento reserva estancias destinadas a un centro de día con el
objetivo de que pronto se pueda lograr la
concertación de plazas públicas por parte
de la Generalitat.
Un centro polivalente
El equipamiento se ordena a partir de
un gran espacio central con tabiques
adaptables que permitirán cambiar la
configuración en función de las necesidades. Así, dispondrá de áreas de recreo
y convivencia con salas polivalentes de
91 y 123 m2; un gimnasio de 83 m2; un
aula-taller de manualidades de 30m2;
una de informática de 32 m2; una de
lectura de 53 m2; espacios para juegos
y billar; una sala polivalente dirigida a
hacer manualidades; espacio para exposiciones; además de comedor, cocina,
zonas de almacén, conserjería, aseos y el
área administrativa. El centro también
incluye diferentes áreas que quedarían

incluidas en el centro día, como una
enfermería, y otros servicios que en la
actualidad se ofrecen en el Centro Cívico de Les Planes como el de peluquería
o de podología. Por último, la segunda
planta tendrá una cubierta ajardinada
con una zona accesible de ocio donde
también se ubicará un huerto urbano.
Su diseño apuesta también por el reaprovechamiento de la luz natural con
grandes aberturas vidriadas que relacionan los interiores con la gran plaza
desde la que se accederá al centro. El
nuevo equipamiento costará 1,9 millones, a los que hay que sumar los 3,3 que
costó la adquisición del terreno.
Una nueva plaza
Además de la construcción del centro
de la gent gran, la intervención urbanística en torno al equipamiento tiene tres
ámbitos de actuación más: la reurbanización de la calle de Sant Francesc de
Sales; la construcción de una gran plaza
y la apertura de una calle, ahora inexistente, que conectará Sant Francesc de
Sales con Cirerers.

Al juliol, inici de la segona fase d’obres

El nou carrer Major comença a prendre forma
Les feines de la primera fase estan a punt de finalitzar, i al juliol se centraran al
tram entre l’avinguda de Barcelona i el carrer de Montjuïc

L

es obres del carrer Major estan a punt d’iniciar una
nova fase. Ara, però, ja es comença a apreciar com
serà aquesta cèntrica via del barri Centre on destaca,
sobretot, l’amplada de les voreres, que tindran entre 1,80 i
3 metres fet que millorarà de manera molt notable la mobilitat dels vianants. Així doncs, en les properes setmanes
finalitzaran els treballs que s’estan duent a terme al tram
entre el carrer Baltasar d’Espanya i el de Jacint Verdaguer
amb l’objectiu d’encetar la nova fase, entre l’avinguda de
Barcelona i el carrer Montjuïc, el proper mes de juliol.
Si els treballs continuen al ritme previst, estrenarem nou
carrer la propera tardor, quan podrem gaudir d’una via
que, de ben segur, convidarà més al passeig, no només per
la gran ampliació de les voreres, sinó perquè serà més verda (fins ara els arbres eren pràcticament inexistents), amb
una il·luminació amb fanals de leds més eficients i amb
nou mobiliari urbà.
L’Ajuntament informarà puntualment de les afectacions en
el trànsit i en altres serveis, com l’autobús, que comportaran les obres d’aquesta nova fase.

Una de les grans millores del carrer serà l’ampliació de voreres

Tasques de neteja al llac
del parc de Torreblanca

Les obres de l’aparcament de
Creu d’en Muntaner, a bon ritme

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) continua amb la
neteja del llac del parc de Torreblanca a causa de la proliferació
d'algues a la seva superfície. La neteja implicarà el buidatge
complet de l'aigua i reomplir-lo. A l'abril, l'AMB va detectar
la proliferació d'algues a la superfície, i després d'avaluar la
situació, va concloure la necessitat de buidar el llac per complet
i renovar l'aigua, per tal d'evitar posar en risc la fauna existent.
Un cop buit i net, el llac es tornarà a omplir amb 4.500 metres
cúbics d'aigua. Es preveu que a mitjan de juliol ja estigui ple
d'aigua i es pugui tornar a visitar.

Les obres d’ampliació de l’aparcament regulat ubicat al carrer de la Creu d’en Muntaner cantonada amb el carrer Major, davant del poliesportiu Salvador Gimeno, continuen
segons el previst amb la intenció que les obres finalitzin
al juliol. Amb aquesta intervenció s’ampliaran en més de
40 les places del pàrquing actual, que ara en té 119. Una
de les millores que incorpora el projecte és la construcció
d’un sistema de drenatge sostenible per evacuar les aigües
pluvials que aniran a parar a un dipòsit soterrani amb capacitat per a 155.000 litres.
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Espais per a les persones emprenedores de la ciutat

Centres d’empreses municipals: una
primera oportunitat per muntar un negoci
L’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa de tres vivers d’empresa amb 21 despatxos
adreçats a les persones emprenedores que volen posar en marxa el seu negoci

E

ls centres d’empreses municipals –també coneguts
com a vivers d’empreses– Jujol, Fontsanta i Miquel
Martí i Pol, fa prop de dues dècades que faciliten la
primera etapa professional d’emprenedors i emprenedores
que necessiten un espai inicial de petites dimensions per
engegar el seu projecte laboral. Tres centres que sumen 21
despatxos per llogar fins a un màxim de quatre anys per a
persones que hagin estat assessorades al Servei d’Atenció i
Suport a l’Emprenedoria de Promodespí. En l’actualitat hi
ha tres locals disponibles i a punt per iniciar una nova activitat. De fet, aquests centres tenen una ocupació excel·lent,
per exemple, en el darrer any el 85% han estat ocupats amb
negocis d’emprenedors.
Despatxos i zones comuns
Aquesta eina municipal per afavorir l’emprenedoria posa
a l’abast de la ciutadania despatxos d’entre 11 i 32 metres
quadrats a un preu assequible, i d’altres serveis comuns
que poden fer servir de manera puntual les persones emprenedores, tot i que no disposin d’un despatx llogat. També hi ha la possibilitat de llogar les sales de reunions o la
sala d’actes ubicada al Centre d’Empreses Fontsanta, utilitzada en molts casos per fer formació i que ha atret la mirada de grans empreses, com és el cas del grup farmacèutic
Invent Farma, que durant els mesos de març i abril ha fet
en aquestes instal·lacions formació al voltant del lideratge
per als seus empleats i empleades.

JoanMa Torres, Torres i Associades

“M’agradaria
generar equips
de treball
compromesos”

És l’última empresa que s’ha instal·lat al Centre
d’Empreses Jujol, a la Casa Rovira. Torres i Associades engloba altres projectes empresarials com
Mediacció, TransformaUrbana o Cotalent que
treballen la consultoria i la recerca en sostenibilitat; l’arquitectura de capçalera; consultoria
en estratègia i persones 4.0, i la transformació
positiva de conflictes. Un dels seus membres,
JoanMa Torres, es mostra content amb els serveis
del centre “són adequats, hi tenim accés les
24 hores del dia, està integrada a la trama
urbana, etc.” Torres espera “generar equips de
treball compromesos i feliços així com poder
ajudar a dinamitzar el sistema empresarial
de la ciutat”.

Rafael Alcalá, Trébol Energia

“Els vivers són
llençadores de
nous projectes”

Trébol Energía es va instal·lar al Centre d’Empreses
Fontsanta ara fa cinc anys. Els tres socis fundadors
van optar per aquest espai per desenvolupar la
seva consultoria de negoci energètic: “volíem un
lloc per començar i la relació qualitat-preu
que ens oferia el viver era ideal. Va fer a la
perfecció la seva feina de llençadora de nous
projectes” comenta Rafael Alcalá. L’empresa, que
ara té 24 treballadors, va fer-se gran, i l’espai del
centre d’empreses era insuficient i ara tenen les
seves pròpies oficines al carrer Fontsanta. Trébol
gestiona en l’actualitat més de 300 milions d’euros
i, entre d’altres, assessora grans consumidors en la
compra d’energia.

Aprenent a ser una persona
emprenedora des de l’institut
Les instal·lacions de la Bayer han estat l’escenari de
la cloenda de la quarta edició del programa ‘Be an
entrepreneur’, una iniciativa de l’Ajuntament per al
foment de l’emprenedoria en anglès entre l’alumnat
d’educació secundària dels quatre instituts de la
ciutat. Els i les alumnes participants han exposat
els seus projectes en els quals han treballat al llarg
d’aquest curs i han seguit la conferència de Xavier
Escales, ex country manager d’Asics i fundador de la
consultora AlwaysPeopleFirst, expert en la potenciació del talent a les empreses.
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Nou enllumenat públic al barri
Residencial Sant Joan, més eficient
L’Ajuntament instal·la fanals amb lluminària de leds, més sostenibles i eficients
energèticament, en una desena de carrers i diferents espais del barri
L’Ajuntament està finalitzant els treballs de reforma
de l’enllumenat públic del barri de Residencial Sant
Joan que ara és més eficient, de leds. En total s’han
fet actuacions en una desena de carrers i espais del
barri, com la pista esportiva, o la plaça de l’Estatut.
A banda de la substitució integral de 130 fanals i de
45 llumeneres de reforç als bàculs alts dels carrers de
Sant Martí de l’Erm, Fructuós Gelabert, Jacint Verdaguer i Josep Trueta, també ha permès la substitució
de les línies antigues als carrers interiors i al quadre
general de protecció. Aquesta intervenció ha anat més
enllà ja que s’han eliminat barreres arquitectòniques
i la intrusió lumínica en finestres d’habitatges així
com la contaminació lumínica de fanals cap al cel tot
millorant els nivells d’il·luminació als espais públics.
La intervenció aconseguirà un estalvi energètic de
11.200 euros i de 25,2 tones de CO2 l’any.

Nuevas subvenciones para impulsar
la actividad económica y el comercio
Fomentan la contratación de personas desempleadas e incentivan la actividad comercial
El Ayuntamiento ha abierto un nuevo
paquete de subvenciones para fomentar
la actividad económica en comercios y
mercados municipales e incentivar a las
empresas que contraten personas desempleadas empadronadas en la ciudad. Las
solicitudes se pueden presentar hasta el
31 de octubre en la Oficina de Atención
a la Ciudadanía o en la sede electrónica
(sjdespi.cat).
Una de las líneas de ayuda está dirigida
a fomentar el empleo de colectivos con
más dificultades. En este caso, se ofrece
una subvención, con un máximo de 2.500
euros por contrato, a las empresas que incorporen personas empadronadas en Sant
Joan Despí por un período mínimo de seis
meses. En el ámbito comercial, el Ayun-

tamiento incentivará la puesta en marcha
de nuevas actividades con una subvención
de la tasa por licencia de apertura de establecimientos (nueva actividad o cambio
de titularidad). La cuantía de la subvención será, en función de la ubicación de
la actividad, de entre el 50% y el 100% del
importe de la tasa, hasta un máximo de
300 euros.
Los comercios ya existentes también pueden acogerse gracias a la subvención de
las tasas e impuestos municipales ligados
a las obras de adecuación y modernización de los establecimientos (la tasa por
licencias urbanísticas y el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras). La
cuantía de la subvención será del 50%,
hasta un máximo de 300 euros.

Los paradistas de los mercados municipales pueden solicitar ayudas para la mejora
de la imagen exterior e interior de su local
o la mejora de la gestión del negocio. El
importe máximo será del 75% del coste de
la inversión, con un máximo de 750 euros.
Las bases reguladoras de estas subvenciones están publicadas en la web municipal.
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El Ayuntamiento pone en marcha nuevos planes de empleo

La tasa de desempleo desciende hasta el
8,60%, la más baja de la última década
El paro ha disminuido lentamente en los últimos tres años consiguiendo reducir
en más de nueve puntos la tasa más alta, del 16,51% en 2013

C

asi décima a décima, pero de manera constante, la tasa de personas desempleadas de Sant Joan Despí ha ido bajando en los
últimos tres años hasta situarse en el 8,60%, un porcentaje que
no se registraba desde agosto de 2008 cuando la cifra era del 8,67%.
Según el último informe del Observatori d'Economia i Treball del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, correspondiente a abril de
2018, en Sant Joan Despí hay 572 hombres y 814 mujeres sin trabajo.
En casi una década en la que la tasa de paro ha aumentado en más
de nueve puntos, pasando del 7,18% de marzo de 2008 al 16,51% de
febrero de 2013, la recuperación económica comienza a ser más evidente, al menos en lo que a las cifras de desempleo respecta.
El Ayuntamiento, junto a otras administraciones como el Área Metropolitana o la Generalitat, han contribuido a esta recuperación
desarrollando planes de ocupación. En el caso municipal, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí continuará dando apoyo a la reactivación
económica a través de diferentes actuaciones, una de ellas la contratación de 48 personas que trabajarán durante los próximos seis
meses en los diferentes departamentos de la administración local,
además de 30 jóvenes más que se incorporarán en el mes de julio.
Este mes también se ha abierto el plazo de una nueva línea de subvenciones para incentivar la contratación (más información en la
página 11 de esta edición del Butlletí).

La construcción ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis

2017 mantiene la tendencia a la baja en el número de delitos
El número de delitos registrados en la ciudad durante
2017 se redujo en un 3,60% en comparación con el año
anterior, según los datos presentados en la Junta Local de
Seguridad, formada por representantes de los cuerpos policiales que actúan en Sant Joan Despí. De esta forma, se
mantiene la tendencia a la baja en el volumen de delitos
que vienen produciéndose en los últimos años.
Por tipologías, los delitos contra el patrimonio (hurtos,
robos, estafas...) bajan un 7,68%. Un descenso que aún es
más significativo en los robos con fuerza (-9%) y en los
robos con violencia o intimidación (-18%). En cuanto a
los delitos contra la seguridad vial, se ha registrado un aumento del 48,78% gracias a una mayor actividad preventiva y de control. En este sentido, se han tramitado un 56%
más de denuncias. En el ámbito viario, un dato positivo es
12

la reducción de la siniestralidad: el número de accidentes
de tráfico bajó un 4%. El año pasado, la Policía Local realizó cerca de 14.000 actuaciones, en áreas como el tráfico, la
seguridad ciudadana, la proximidad y el civismo. En este
último ámbito, las denuncias por incivismo aumentaron
un 11,5%. Concretamente, en los tipos principales (usos
de la vía pública, perros y animales de compañía, molestias y ruidos) se registraron un 29% más de denuncias.
Estos datos se han presentado en la sesión ampliada de la
Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 7 de mayo
y que estuvo presidida por el alcalde, Antoni Poveda, con
la participación de representantes de todos los cuerpos
de seguridad y con la participación de representantes de
asociaciones de vecinos, empresarios y de la comunidad
educativa.

La convocatòria encara està oberta

60.000 euros per millorar
l’interior de més d’una
trentena d’habitatges
Es poden demanar les ajudes per millorar l’eficiència
energètica o l’accessibilitat, entre d’altres
Fins mitjan maig, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha subvencionat actuacions de millora interior en 36 habitatges de Sant Joan
Despí. En total, s'hi han destinat 60.445 euros a fer intervencions com el canvi
de banyera per plat de dutxa per adaptar i millorar la mobilitat, tot i que la majoria ha aprofitat la subvenció per fer millores energètiques renovant finestres o
balcons. Aquestes subvencions tenen com a objectiu fomentar la rehabilitació
del parc privat d’habitatges, millorar les condicions d’habitabilitat, el confort i la
qualitat de vida de la ciutadania.
A la convocatòria, que es va obrir al novembre, es contemplen quatre tipus d’actuacions: les destinades a fer que l’habitatge compleixi les condicions
d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat; adaptació de les instal·lacions interiors
(xarxa d’aigua, llum, gas, telecomunicacions, sanejament o la instal·lació de
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics); millores energètiques i de la sostenibilitat (actuacions d’aïllament energètic i acústic, incorporació de proteccions
solars a les obertures, substitució de làmpades per d’altres de més rendiment
energètic, il·luminació LED, etc.) o adaptació de l’accessibilitat i la mobilitat interior com ara substitució de banyera per dutxa, eixamplament o adequació de
portes.
Per a més informació, el Consorci de l’Habitatge de l’AMB disposa d’una pàgina
web amb tots el detall d’aquestes subvencions, així com també el web municipal
sjdespi.cat. Encara es poden sol·licitar els ajuts a l’Oficina Local d’Habitatge.

Participa en l’enquesta
‘on line’ per preparar el
Pla de Salut
L’Ajuntament de Sant Joan Despí
ha començat a elaborar un nou Pla
de Salut que ens permetrà conèixer
quines són les polítiques a desenvolupar per millorar-la. Per tal de
saber quina és la percepció sobre la
salut que té la ciutadania, us demanen que participeu en l’enquesta on
line que, fins al 30 de juny, estarà
disponible al web sjdespi.cat.

Lliurament de sol·licituds
per optar a un pis de
lloguer de la gent gran
L’empresa pública ADSA ha obert el
termini per presentar les sol·licituds
per optar a un pis de lloguer per a la
gent gran a la promoció amb protecció oficial situada a la rambla Josep
Maria Jujol 1-3. El pis disposa també
d’una plaça d’aparcament i un traster
vinculats. Per optar cal tenir més de 65
anys, ser jubilat o jubilada i pensionista, entre d’altres requisits que es poden
consultar a les bases, disponibles al
web sjdespi.cat o a l’Oficina Local
d’Habitatge. Les sol·licituds s’han de
presentar a l’Oficina Local d’Habitatge
(av. de Barcelona, 83-85).

A partir del 2 de juliol, inscripcions als tallers de la gent gran
Si ets una persona gran i tens ganes
d'aprendre, de mantenir-te ben actiu o de
trobar un espai de relació i convivència,
segur que t’interessa aquesta informació. Del
2 de juliol al 7 de setembre podeu fer les inscripcions als nous tallers de la gent gran que
començaran a mitjan d'octubre.
Les sol·licituds s'han de presentar a l'Àrea de
Serveis a la Persona (al mes d'agost, tancat).

Ioga (3 grups)
Sevillanes
Coreografies/ Balls de saló (2 grups)
Memòria (bàsic, mitjà i avançat)
Manualitats
Costura
Puntes de coixí
Anglès (bàsic i avançat)
Informàtica (bàsic, mitjà i avançat)
Gimnàstica integral (bàsic, mitjà i avançat)
Gimnàstica terapèutica
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Un curs que acaba...
Lliurament d’orles dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jaume Salvador i Pedrol i
del Centre Obert de Fusteria • Primera Mostra Despí en Veu Alta
• Consell dels Adolescents • Acompanyament a l’estudi

Orles de fi de curs
A la imatge superior, l’alumnat de
l’Institut Jaume Salvador i Pedrol que ha finalitzat els estudis
de batxillerat en l’acte de recollida de les seves orles, celebrat el
20 de maig.
Al mig, l’alumnat de batxillerat
i d’educació secundària obligatòria (ESO) de l’institut Francesc
Ferrer i Guàrdia que també ha
fet el lliurament de les orles que
posa punt final a aquest cicle
educatiu.
Els que també han clos el curs
són els i les alumnes del projectes
Avança i Temps Lliure del Centre
Obert de Fusteria (fotografies
inferiors). Els nois i les noies van
rebre els seus diplomes acreditatius i també van exposar els seus
treballs durant una setmana eal
Centre Cultural Mercè Rodoreda.
Aquest curs hi han participat 15
alumnes.
Un moment feliç per a tots i totes
després de tant d’esforç i sacrifici.
Enhorabona a tots i totes!
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El 24 de maig s’ha celebrat la 1a Mostra Despí en Veu Alta, promoguda per l’Ajuntament, les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda i el Centre de Recursos Educatius de la Generalitat. L’activitat
té com a objectiu fomentar l’hàbit de la lectura en veu alta i els valors i
les habilitats que aquesta proporciona entre els infants i joves. Durant
l’acte a l’Auditori Miquel Martí i Pol, l’alumnat de primària i secundària de set centres educatius de Sant Joan Despí han llegit fragments
de diferents llibres. Una mostra col·lectiva del plaer de llegir!

Un nou òrgan consultiu, el Consell dels Adolescents. El 22 de maig s’ha fet la
cloenda d’aquest projecte que enguany ha estat una experiència pilot. Aquest
òrgan consultiu està format per alumnat de segon i tercer de l’ESO dels centres
d’educació secundària. Els i les representants es van reunir amb l’alcalde, Antoni
Poveda, al qual van explicar les accions en què han treballat com ara l’elaboració
del reglament del Consell; visites a l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard,
etc. A més li van explicar accions en què treballen per donar-se a conèixer i quins
són els recursos que tenen com a adolescents a través d’un concurs.

Un programa que fomenta l’èxit de l’alumnat, Acompanyament a
l’estudi. El 5 de juny s’ha tancat una nova edició d’aquest programa que es va
posar en marxa ara fa set anys i que ha contribuït a l’aprenentatge i l’èxit escolar d’alumnat de primària i secundària de la ciutat. Aquesta projecte té com a
objectiu la millora del rendiment escolar i garantir la igualtat d’oportunitats.

A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, acompanya els nens i les nenes de P5 de
la Institució Educativa Gran Capità que han preparat a classe una càpsula del
temps, amb tot de records personals i missatges de què volen ser en el futur.
A la plaça del Mercat, han enterrat la càpsula on s’ha afegit un exemplar del
Butlletí de Sant Joan Despí per testimoniar com és la ciutat l’any 2018.

...mentre preparem el proper
Preinscripció a l’Escola de Persones Adultes • Matrícula a les escoles bressol
públiques i a l’Escola de Música • Apunta’t als Juliols de la Universitat de Barcelona
El calendari de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019
encara està obert per a alguns ensenyaments. Aquest és el cas
del Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol que fins al 26 de juny manté la preinscripció oberta.
L’escola disposa d’àmbits formatius molt variats com el Graduat d’Educació Secundària (GES); l’oferta de cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
superior, així com la preparació a l’examen d’accés a la universitat per a més grans de 25 i de 45 anys; idiomes i informàtica.
Per la seva part, el dia 29 de juny acaba la matrícula, per a les
preinscripcions ja fetes, a les escoles bressol municipals El
Gegant del Pi, Sol Solet i El Timbal i La Pomera –gestionada per la Generalitat–. Per a més informació sobre la disponibilitat de places cal preguntar al Departament d’Educació.
També s’ha obert el període de matriculació de l’Escola de Mú-

sica Enric Granados, centre de referència de l’ensenyament
musical a Sant Joan Despí, que ofereix un gran ventall de matèries d’estudi per a totes les edats, des dels 3 anys fins als adults.
Més informació al Centre Cívic Sant Pancraç, seu de l’escola.
Per útim, la Universitat de Barcelona ha obert la matrícula de la programació d’estiu Els Juliols que aquest any ofereix dos cursos a la Torre de la Creu: Aprenent a ser des de
l’acompanyament tutorial, i Medicina, cos i ment emocions per a
la vida quotidiana. També resta oberta la matrícula dels cursos
intensius d’anglès amb 4 cursos de 40 hores d’acreditació d’un
nivell en el qual es fa un repàs general del nivell determinat
per acabar d’assolir els coneixements necessaris i així obtenir
el certificat corresponent. A finals de juny s’obre la matrícula
dels cursos anuals d’anglès, que el proper curs s’ampliaran amb
un de francès.
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El alcalde de Montilla,
pregonero de la
Cruz de Mayo
El primer edil destacó los lazos que nos
unen con la población cordobesa

L

a plaza del Mercat del barrio
de les Planes se llenó hasta la
bandera para acoger un año
más la Cruz de Mayo que organiza
desde hace 33 años el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre con
la colaboración del Ayuntamiento de
Sant Joan Despí. Este año la fiesta ha
sido muy especial ya que el pregonero
fue el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ciudad cordobesa con la que Sant
Joan Despí está hermanada, acogiendo a casi 600 personas de esta locali-

En las fotografías superiores, el grupo de danzas del CCA Vicente Aleixandre, en plena actuación, y al lado, la cruz floreada que presidió la plaza del
Mercat. Sobre estas líneas, el presidente de la entidad, Antonio de la Rosa, el
alcalde de Montilla, Rafael Llamas y el de Sant Joan Despí, Antoni Poveda

dad desde los años 60. En su pregón,
el alcalde se mostró muy orgulloso de
haber recibido el encargo de ser el pregonero de esta fiesta: “Como alcalde y
representante de todos los montillanos es un orgullo estar aquí, en esta
fiesta que nos sirve para reforzar los
vínculos de hermanamiento que tenemos con Sant Joan Despí. En un
momento determinado, muchos
montillanos y montillanas tuvieron
que dejar su ciudad natal para mejorar y aquí encontraron su lugar para

iniciar un nuevo proyecto de vida”.
Como cada año, la plaza del Mercat
cambió espectacularmente de imagen
para recrear un patio andaluz presidido con una cruz llena de flores que nos
recuerda la llegada de la primavera.
Las actuaciones del grupo de danzas
y de la escuela del CCA Vicente Aleixandre, además de la cantaora Laura
Maria Larrea pusieron el broche a una
festiva noche que contó con la participación de centenares de vecinos y
vecinas de la ciudad.

Conociendo Sant Joan Despí. Antes de participar como pregonero de la Cruz de Mayo, el alcalde montillano fue recibido en el
Ayuntamiento de Sant Joan Despí por el alcalde y portavoces de los
partidos políticos representados en el Ayuntamiento, en una visita
que sirvió para intercambiar unas primeras impresiones, además
de firmar en el libro de honor de la ciudad. La delegación de Montilla aprovechó su estancia en Sant Joan Despí para conocer de cerca
equipamientos de referencia en la ciudad, como el Centre Cultural
Mercè Rodoreda, el polideportivo Salvador Gimeno o una joya de la
arquitectura modernista, el Centre Jujol-Can Negre.
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EN IMATGES

Festes de barri a Pla del Vent-Torreblanca. Tot i que la pluja
va fer una mica la guitza, moltes de les activitats programades es
van poder fer, com la mostra dels tallers (a la imatge), l’espectacle
de màgia, la sessió de Dj o les activitats infantils.

Festes de Primavera. L’AVV El Pi va tornar a organitzar la
Festa de la Primavera, que va omplir el passeig del Canal
d’actuacions, activitats i estands de moltes entitats que es van
sumar a les Festes de Primavera.

Xerrada amb Raül Toran, de l’ISGlobal. La principal font de contaminació a Barcelona i l’àrea metropolitana és el trànsit rodat.Una realitat que
han demostrat els nombrosos estudis que s’han fet en els darrers anys,
i que Raül Toran, expert en pol·lució de l’ISGlobal (Barcelona Intitute for
Global Health, ubicat a Barcelona) i president de l’Associació Catalana de
la Comunicació Científica, va refermar en la xerrada que va fer a l’Àrea de
Serveis a la Persona el 7 de juny. Toran va ser categòric: “el gran problema de la contaminació són els gassos que emeten els cotxes, però
sobretot les partícules en suspensió, especialment les més petites”.

Nit dels Museus. 685 persones es van sumar a les diferents
propostes de la Nit dels Museus que es va fer a Sant Joan Despí el
19 de maig. La ciutadania va poder participar en visites teatralitzades a Can Negre; en visites lliures, i fins i tot en un concert
modernista. També es va un escape room a la Torre de la Creu.

Curtmetratge fet per joves.
Una cinquantena de joves
dels instituts Salvador i
Pedrol i Ferrer i Guàrdia i del
Centre d’Esplai El NUS han
creat el curtmetratge ‘Veus’,
una peça sobre la violència
de gènere que han presentat
al Teatre Mercè Rodoreda. Els
joves han participat en tot el
procés.

Premi de recerca. La Fundació Pedagògica El Brot ha lliurat el premi M. A.
Figuerola, dedicat a difondre treballs
de recerca històricogeogràfica de
Catalunya amb aplicació didàctica al
món educatiu de primària, secundària
i batxillerat, a Marina Romero pel seu
treball Remeieres, on sou avui?

Festival solidari de DansaDespí. 18 escoles de
dansa han participat en una nova edició del Festival Solidari que ha organitzat l’entitat DansaDespí el 13 de maig. La recaptació, de 2.610 euros,
anirà destinada a l’Obra Social de l’Hospital Sant
Joan de Déu.
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Del 20 al 24 de juny, la festa gran de la ciutat

Gent de Sant Joan Despí, és Festa Major!
Tot a punt per gaudir de cinc dies festius a la ciutat on la participació serà, de nou,
la característica d’un programa d’actes dissenyat per satisfer grans i petits

Dimecres 20 de juny

Un foraster
ens ve a visitar
El popular presentador, actor i guionista Quim Masferrer
serà l’encarregat de fer el pregó a la plaça de l’Ermita
“Gent de Sant Joan Despí, sou molt bona gent”, no sabem si
en Quim Masferrer tancarà el pregó amb aquesta mítica frase
que clou el seu exitós programa de TV3 El foraster, però de
ben segur que farà una petita recreació d’aquest espai televisiu.
Masferrer fa anys que viatja arreu de Catalunya per descobrirnos les històries més maques, curioses i tendres dels habitants
de petits pobles catalans. Estigueu atents el dia del pregó (plaça
de l’Ermita, 20 h) perquè qualsevol de nosaltres pot esdevenir
protagonista. A més, Masferrer és veí de Sant Joan Despí des
de fa uns anys, així que de ben segur que ja coneix molt de la
nostra història. Una miqueta abans del pregó, a les 19 h, la Cia.
Cíclicus i la seva Tartana faran un espectacle itinerant on no
faltaran els malabars. No us ho perdeu. La Colla de Geganters
farà el toc d’inici de Festa Major amb la tronada i el ball de
gegants, i després havaneres amb el grup Les Anxovetes. “Gent
de Sant Joan Despí, estem de Festa Major”. La festa continuarà a la plaça del Mercat (22 h) amb Tenors, de la companyia
Illuminatil, un paròdia alhora que un homenatge als mítics
concerts que durant anys van fer els Tres Tenors arreu del món.
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Dijous 21 de juny

El Último de la
Fila, el tribut a
un duet mític
Els Sabor de Gràcia presenten Sabor a Peret
a la plaça del Mercat
La del dijous serà una jornada per escollir entre dues
opcions musicals ben diferents. Voleu recordar la millor
música de finals dels 80 i els 90 amb un tribut al grup El
último de la fila, o us bé més de gust gaudir de la rumba
dels Sabor de Gràcia? Tots dos es faran a les 22 h a la
plaça de l’Ermita i la del Mercat respectivament. Sabor
de Gràcia és, actualment, el grup referència de l’escena
rumbera catalana i porta un espectacle, Sabor a Peret,
que ens farà recordar els temes més destacats del repertori de Peret. Però també us avancem que la banda tribut
a El Último de la Fila és una de les millors del país.
Aquest dia també hi haurà havaneres i rom cremat amb
el grup Sopa de Peix (plaça del Carme, 19.30 h).

Divendres 22 de juny

Queen reviu al parc
Les activitats infantils, un tribut a Queen, l’actuació de la mítica
Orquestra Selvatana o la Velada Flamenca, se sumen a un vespre
ple de mostres de dansa
Sant Joan Despí té la sort de comptar amb nombroses entitats
que, dins dels seus ben diferents estils, es dediquen a la dansa. I
a la Festa Major no faltaran les mostres de dansa clàssica, puntes
o la dansa contemporània dels grups de l’Espai Físic. EscoladeDansa (20 h), l’urban dance, zumba o balls de saló dels Freedom
Dance (21 h) mentre que l’Esbart Dansaire tancarà la nit de ball
(22 h). Totes les actuacions es faran a la plaça de l’Ermita. La
dansa donarà pas a la música amb un nou tribut, en aquest cas
als mítics Queen (parc de la Fontsanta, 23.30 h) amb l’espectacle
Remember Queen, una oportunitat única de reviure èxits com
Bohemian Rapsody o We are the Champions. Dues opcions ben
diferents ens esperen a altres escenaris: la plaça del Mercat acollirà la tradicional Velada Flamenca (21.30 h) amb les actuacions

de l’escola de ball i el grup de danses del CCA Vicente Aleixandre
o l’actuació del grup de sevillanes Malandar, i la plaça de Catalunya (23.30 h) vibrarà amb l’orquestra Selvatana, amb una trajectòria centenària que l’han convertit en el màxim exponent del
seu gènere. També a la nit (pl. M.A. Capmany, 23 h) la companyia Jam presenta Hats, un espectacle per a tota la família qaue
ens convida a viure sense por a través de les emocions, el riure i
la imaginació. A més, l’Ateneu Popular Despí La Paparra farà la
nit de concerts Farra La Paparra a l’esplanada davant del local de
l’AV El Pi, al passeig del Canal a partir de les 21 h.
No oblidem els més petits i petites de la casa, que a la tarda podran participar en activitats a la plaça del Mercat i al parc del
Mil·lenari.

Dissabte 23 de juny

El dia més llarg de l’any... i la nit més curta
La nit de Sant Joan la festa s’allargarà fins entrada la matinada, però també tenim
un munt de propostes per gaudir del dia amb més hores de sol
La quarta jornada de la Festa Major comença amb moltes activitats que evidencien
la rica i participativa vida santjoanenca. Les activitats infantils prenen un relleu
especial amb la Festa d’Aigües (d’11 a 13.30 h, plaça del Mercat) on trobarem múltiples activitats relacionades amb l’aigua, mentre que de 17.30 h a 20.30 h, al parc del
Mil·lenari, davant del esportiu Salvador Gimeno, s’instal·larà l’espai de joc Toc Toc
Jocs. També en aquest escenari, en diferents horaris del matí i la tarda (consulteu
l’agenda) la Cia. Holoqué presentarà un espectacle de marionetes hologràfiques que
deixarà els més petits bocabadats. Durant tota la jornada hi haurà activitats al carrer
Torrent d’en Negre que aquest any arriba a la dècada d’actes organitzades pels veïns
i veïnes. Aquest és un dia de revetlla amb música en directe a les places i sopars
de germanor i carmanyola, com el que organitza l’AVV El Pi al passeig del Canal.
Un any més, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya organitzen
l’arribada de la Flama del Canigó a la plaça del CC Mercè Rodoreda (19.45 h).

REVETLLES
DE SANT JOAN
ALS BARRIS
Orquestra Aura
23 h, pl. de l’Estatut
Orquestra Route 66
23 h, pl. de l’Ermita
Orquestra Albatros
23 h, pl. M. Aurèlia Capmany
Orquestra Fugados de Alcatraz
23 h, pl. del Mercat
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Dissabte 23 de juny

La festa no s’atura
El Holi Festival, al parc de la Fontsanta, i la Festa Lúppiter per als més joves, al parc de la Fontsanta
o La Nit del Ros, al parc del Mil·lenari, propostes per a la nit
De 19.30 a 21 h, el parc de la Fontsanta acollirà una maratoniana
tarda on els colors seran els protagonistes amb el gran Holi Festival,
un espectacle de l’Índia que començarà amb una exhibició de dansa
que donarà pas a l’explosió de color i a una Holi Way (una cercavila)... però aquí no acaba tot ja que a continuació es farà una Battle
Colours (una batalla de colors, novetat d’aquesta edició) per acabar
en una Holi Boom, és a dir, una explosió final. Els més joves tindran
el temps just de marxar a casa, netejar-se i tornar a la mitjanit per
gaudir de la Festa Lúppiter by Eutópica, una sorprenent festa amb
DJ’s, sortejos, efectes especials i on podràs escoltar música lliure de
discriminació sexista. De fet, a la festa hi haurà una carpa de salut i
un punt lliure de sexisme per si teniu algun problema o dubte. No
dubteu a apropar-vos-hi. Per últim, si voleu acabar la nit a la vora
del foc, com mana la tradició, us hi esperem al parc del Mil·lenari a
partir de les 23.45 h, on farem la Nit del Ros.

RUTA DE LA TAPA DE FESTA MAJOR,
del 20 al 24 de juny a 44 bars i restaurants de la ciutat
Tapa i beguda per 2,5 euros

No t’oblidis de
participar en e
l
concurs per e
scollir la millo
r tapa.
El premi: 100
euros en desg
ustacions

Diumenge 24 de juny

Efecto pasillo, concert estrella
Els canaris presenten el seu cinquè treball, Barrio las Banderas
Iván, Arturo, Nau i Javier són les quatre cares que hi ha
darrera del grup Efecto Pasilllo, actuació estrella d’aquesta
Festa Major. L’escenari central del parc de la Fontsanta els
espera a les 20.45 h. La banda canària presentarà el seu
cinquè treball, Barrio las Banderas, una proposta enèrgica
amb temes que naveguen entre el pop, el rock i el funk amb
un marcat accent llatí. Els canaris arriben, com sempre,
amb la seva desbordant energia avalats per més de 10 anys
de carrera. El grup va donar un salt de gegant arran de la
publicació d’El misterioso caso de... que es va popularitzar
amb el tema Pan y mantequilla que va arribar a ser número
1 dels 40 Principals. Us hi esperem!
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Diumenge 24 de juny

Un gran adéu a la Festa Major
El Piromusical posarà un punt i final de colors i música
des del parc de la Fontsanta

I després de la Festa,
el Correfoc
El 30 de juny, a les 22 h a la plaça del Mercat,
encara ens queda una cita molt important
del calendari festiu, el Correfoc, que aquest
any comptarà amb la participació de set
colles. Consulta el recorregut a l’agenda.

I arriba el darrer dia de Festa Major amb una intensa jornada que començarà a la plaça de l’Ermita a la XV Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava i VII Trobada de Taps
de Corona de Cervesa organitzada per l’Associació Catalana
de Col·leccionisme Cerveser. Esperem que faci calor perquè puguem gaudir de valent del tobogan infinit que un any
més s’instal·larà al pont de Marquès de Monistrol (de 10.30
a 13.30 h) i que ens acompanyi durant el dia perquè hi ha
un munt d’activitats a l’aire lliure. Preneu nota, famílies: als
més petits els espera la Canicada i un taller de circ al carrer
de John F. Kennedy (davant del Mercat) a partir de les 18 h
on les bales prenen vida a través de tubs, fustes, estructures i
laberints per fer volar la imaginació. A partir de les 19.30 h,

l’activitat es trasllada a la plaça de Catalunya, on l’espectacle
Ni cap ni peus, de la Cia. Circ Vermut farà un espectacle de
circ amb la roda cyr (una anella gegant des de la qual es fan
unes espectaculars acrobàcies); malabars, pal xinès... Vaja,
tota una experiència! Aquest dia també tindrem temps per
gaudir de les tradicions populars amb les sardanes (12 h); del
concert sarsuela-líric de Festa Major amb l’actuació de solistes i l’orquestra Aula Lírica acompanyada del Cor de Flora.
Serà a les 19 h al Teatre Mercè Rodoreda o la mostra de dansa
espanyola de l’Escola de Danza Loly Peláez (pl. del Mercat,
19.30 h).
El Piromusical, a les 22.45 h des del parc de la Fontsanta, tancarà la Festa Major de Sant Joan Despí.
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Un mun
td
per gaud ’activitats
ir de la
ciutat

NITS DE JULIOL, NITS D’ESTIU
5, 12, 19 i 26 DE JULIOL

SOLÀRIUM NIT

21.30 h (obertura de portes) 22.30 h (concert)
Solàrium Poliesportiu Salvador Gimeno
5 de juliol
PÁJAROS MOJADOS
12 de juliol
BIG MOUTHERS
19 de juliol
MALA VIDA
26 de juliol
SALA 2
6, 13, 20 i 27 DE JULIOL

CINEMA A LA FRESCA

22.30 h Plaça del Sol Solet
6 de juliol
GRU, mi villano favorito (1a)
13 de juliol
El ilusionista
20 de juliol
Robin Hood
27 de juliol
Los vengadores (1a)
L’organitza: AVV L’Eixample

6 i 20 DE JULIOL

13 DE JULIOL

FESTIVAL CARGOLA’T
AMB ORGULL

De 23 a 2 h Parc de la Fontsanta
Festival Cargola’t amb Orgull, jornada de
reivindicació contra LGTBIFÒBIA, amb l’actuació
dels youtubers i DJ The Tripletz i la santjoanenca
Carla Collado.

21 DE JULIOL

SOPAR DE CARMANYOLA
I BALLADA DE SARDANES
20 h Plaça de l’Ermita

13, 14 i 15 DE JULIOL

FESTES DEL CARME
Barri les Planes

L’organitza: Comissió Festa del Carme

TRIBUT SABINA I SERRAT
“DOS PÁJAROS DE UN TIRO”
22 h Plaça del Mercat

14 DE JULIOL

FESTA DELS 18

22.30 h Piscines Fontsanta

BIBLIOCINEMA A LA FRESCA
21.30 h Av. Barcelona 39, passeig Canal
L’organitza: AVV El Pi

27 DE JULIOL

JUJOL EN CLAU DE SOLFA
AMB GEMMA ABRIÉ “SOLO”
20 DE JULIOL
6 DE JULIOL

NIT D’HUMOR I MÀGIA A
CÀRREC DEL MAG RAMÓ
22 h Plaça del Mercat
7 DE JULIOL

JUJOL A RITME DE SWING
22 h Plaça de Catalunya
Enma Fernández Band, grup format per 8 músics amb
repertori swing, New Orleans, hot jazz...

22

PRESENTACIÓ TEMPORADA
D'ARTS ESCÈNIQUES 2018
AMB L’ESPECTACLE RUDO
Cia Manolo Alcántara
22 h Pati del Diamant (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
Rudo tracta sobre les persones que han conviscut
amb l’esforç físic i els reptes personals portats
a un extrem absurd. La música en directe
(violí i violoncel) fa de líric contrapunt a l’esforç
del personatge. Íntim, arriscat i tendre.
Venda entrades: www.teatresdespi.cat - preu: 3 euros

22 h Pati de la Torre de la Creu
Presenta un concert en format solo en què pretén
mostrar la vessant més honesta i senzilla d’aquesta
nova intèrpret, amb la veu i l’emoció com a
elements vertebradors de l’expressió musical.
Gemma Abrié, veu i contrabaix.
Cal recollir invitació al Centre Cultural Mercè Rodoreda
a partir del 2 de juliol. Aforament limitat.

140
JUJOL
A N Y S

N A I X E M E N T

www.sjdespi.cat

Jujol en clau de solfa, música al pati de la Torre de la Creu, una de les novetats

Estiu cultural sota les estrelles
Les Nits de Juliol obren el solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno els dijous per
fer concerts; hi haurà cinema a la fresca i també la presentació de la nova temporada
d’arts escèniques, entre moltes altres activitats

L

a programació cultural Nits de Juliol pren el relleu a la Festa Major amb
propostes a l’aire lliure per passar millor les caloroses nits d’estiu mentre
gaudim de la música, el cinema o la màgia. Una de les activitats més refrescants tornarà a ser el Solàrium Nit que els dijous 5, 12, 19 i 26 de juliol ens
proposa actuacions en directe en un lloc privilegiat, el solàrium del poliesportiu
Salvaodr Gimeno. La nit dels divendres el cinema serà el protagonista amb les
projeccions a la fresca que organitza l’AV de l’Eixample a la pista del Sol Solet i
l’AV El Pi davant del local de l’entitat (passeig del Canal amb l’av. de Barcelona).
Jujol i la música
Les Nits de Juliol se sumen a la commemoració de l’Any Jujol140 amb el concert
Jujol en clau de solfa de Gemma Abrié, que actuarà només amb la companyia del
seu contrabaix. Un luxe per als sentits en un lloc privilegiat, el pati de la Torre de
la Creu (27 de juliol). També aquest juliol coneixerem la programació de la propera temporada d’arts escèniques amb l’actuació de Manolo Alcántara, que presenta Rudo, una interpretació que gira al voltant dels reptes personals portats
a l’extrem amb música en directe. Serà al pati del Diamant del Centre Cultural
Mercè Rodoreda el 20 de juliol. A la pàgina anterior, més detall de les activitats.

Els dijous de juliol toca concert al Solàrium Nit

PISCINES RECREATIVES

FONTSANTA

ESTIU 2018
Obertes fins a l’11 de setembre

Dilluns a divendres, d’11 a 19.30 h
Dissabtes, diumenges i festius,
de 10.30 a 20 hores
entrades puntuals • targeta de 10 banys
Abonaments: de temporada, de mitja temporada,
individual i familiar

L’Esbart Dansaire
convida la ciutadania
a participar en el 75è
aniversari de l’entitat
L’Esbart Dansaire de Sant Joan
Despí està preparant diferents
activitats per commemorar els
seus 75 anys i per això convida
la ciutadania a participar-hi.
D’una banda, demanen fotografies i vídeos per preparar una
exposició que es farà a la tardor;
ens engresquen a prendre part
d’una cercavila amb la música de
gitanes de fons i que ballem al
Festival d’Hivern d’Exdansaires!
Per a més informació podeu enviar un correu a esbartdespi75@
gmail.com.
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Aquest estiu, porta el nom de la ciutat
i de Josep Maria Jujol pertot arreu

C

oincidint amb la commemoració de l’Any Jujol140
hem preparat una bandera especial perquè la
porteu al voltant del món. Us convidem a fer fotos, com cada any, als vostres destins de vacances
i aprofiteu si visiteu una obra de Jujol per prendre
imatges. Hi haurà un premi especial. Al Butlletí de
setembre i al Facebook municipal es publicarà una
selecció de les fotografies rebudes.
Hi haurà premi per a les millors imatges.

2 fes-te una foto
divertida, artística, creativa amb la bandera
en el teu destí de vacances, amb bona resolució, i
molt millor si és horitzontal

1 Inscriu-t’hi,
i recull la bandera de
Sant Joan Despí del 2 al 31 de juliol:
• L’ÀREA
de Serveis a la Persona
av. Barcelona, 41.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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• Grup de fotografia
LA FINESTRA,
Centre Cívic Les Planes.
Dimarts de 16 a 18 h
També pots compartir-les a
INSTAGRAM, amb el
hashtag #vacancesSJD18

3 envia-la per correu

electrònic a
vacances@sjdespi.net fins al 3 de setembre

l'agenda
la ciutat, al dia
sjdespi.cat/agenda

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Tot a punt per a la Festa Major!!!
EXPOSICIONS
fins al 30 de juny

fins al 15 de juliol

Recollida d’aliments per a persones vulnerables
Biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda

Centre Jujol-Can Negre

‘La fam no fa vacances’

Exposició d’artistes de Sant
Joan Despí

del 9 al 16 de juliol

Exposició de fotografies
premiades al concurs dels
Tres Tombs
Centre Cívic Les Planes
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20 dimecres
19 hores

ESPECTACLE LA TARTANA

22 divendres
De 17.30 a 20.30 hores

Plaça de Catalunya

PEIXOS, PARC LÚDIC DE LA
MEDITERRÀNIA		

actuació de la companyia Cíclicus, espectacle
de carrer previ al pregó de Festa Major.

juga i crea al mateix i coneix el Mediterrani

20 hores

PREGÓ DE FESTA MAJOR
AMB QUIM MASFERRER
Plaça de l’Ermita

el popular presentador, actor i guionista de
reconeguda trajectòria artística serà
l’encarregat de fer el tret de sortida a la Festa
Major. A continuació, toc d’inici de Festa Major
amb tronada i ball de gegants.

21.30 hores

HAVANERES I ROM CREMAT
Plaça de l’Ermita

amb el grup Les Anxovetes

Carrer John F. Kennedy (davant el Mercat)

De 17.30 a 20.30 hores

EL TALLER D’EN BRU		
Parc del Mil·lenari

amb Gatarrat. Espai familiar amb titelles, jocs
sensorials, màquina de fer bombolles...

20 hores

XIII MOSTRA DE COREOGRAFIES
Plaça de l’Ermita

10 ANYS DE DIADA
DE FESTA MAJOR		
Carrer Torrent d’en Negre

els veïns i veïnes del carrer Torrent d’en
Negre organitzen aquesta diada amb matinades amb Allargalagralla (8 h), lluïment de
gralles (12 h), vermutet (13 h), gelatada (19 h)
actuació del pallasso Pote (19.20 h), sopar de
Festa Major (21.30 h), concert amb el grup
Big Mouthers (mitjanit) i fi de festa amb DJ
Rovira

D’11 a 13.30 hores

LA FESTA D’AIGÜES		
Plaça del Mercat

Aigües de Barcelona porta un munt de jocs
amb l’aigua com a protagonista

21 hores

De 10 a 14 hores

FARRA LA PAPARRA		
Parc de Sant Pancraç (davant CE El Nus)
nit de concerts

XIII CONCURS I EXPOSICIÓ DE
PINTURES BENITO MAGALLÓN
Plaça de l’Ermita

l’organitza el Grup d’Art 94

21 hores

Plaça del Mercat

FREEDOM DANCE SHOW 2018

espectacle de paròdia i a la vegada homenatge als mítics concerts que durant els anys 90
van fer arreu del món els Tres Tenors.

exhibició de balls i shows de Freedom Dance

Plaça d’Antonio Machado

21.30 hores

mostra oberta al públic per conèixer els exemplars de canaris i de més races d’ocells

Plaça del Mercat

12 hores

21 dijous
De 9 a 13 hores

GRAN MELÉ LLIGA JUBILATS I
PENSIONISTES
Pistes de petanca de les Planes

l’organitza: Club Petanca Jubilats i Pensionsites

De 16 a 21 hores

REVETLLA DE SANT JOAN
Casal de Can Maluquer

l’organitza: Associació de Gent Gran Can Maluquer i Casal Can Maluquer

19.30 hores

HAVANERES I ROM CREMAT
Plaça del Carme

amb el grup Sopa de Peix

22 hores

SABOR A PERET AMB ELS
SABOR DE GRÀCIA
Plaça del Mercat

tribut a la rumba universal de Peret de la mà
dels Sabors de Gràcia

Plaça de l’Ermita

VELADA FLAMENCA		
amb les actuacions de l’escola de ball i el
grup de danses del CCA Vicente Aleixandre i
el grup de sevillanes Malandar

Plaça de l’Ermita

catalogada com una de les millors bandes
tribut del país segur que els amants d’aquest
mític grup dels 80 i 90 s’ho passen d’allò més bé

EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA

TEATRE A LA FRESCA
AMB LAS FRITAS		
Local Ateneu Popular La Paparra (pg. del
Canal, 35)
l’organitza Ateneu Popular La Paparra

Centre Cívic Antoni Gaudí

De 13.30 a 17 hores

organitza l’Associació Gastronòmica de Sant
Joan Despí

Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)

FUNK (I) TECA

concerts amb That’s it i Irena Bellido.

22 hores

MOSTRA DE DANSES DE
L’ESBART DANSAIRE
Plaça de l’Ermita

actuacions dels dansaires més petits, els
juvenils, cos de dansa i secció de veterans

23 hores

HATS, ESPECTACLE D’HUMOR
Plaça de M.A. Capmany

a càrrec de la companyia Jam

23.30 hores

BALL AMB L’ORQUESTA SELVATANA
Plaça de M.A. Catalunya

TRIBUT A EL ÚLTIMO DE LA FILA

D’11 a 13 hores

21.30 hores

CATA CEGA DE CAVES		

22 hores
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Durant tot el dia

amb els grups de l’Espai Físic.Escola de Dansa

22 hores

TENORS, D’ILLUMINATI

23 dissabte

Mitjanit

TRIBUT A QUEEN
Parc de la Fontsanta

amb Remember Queen. Vine a reviure tots els
èxits de Queen amb aquesta banda tribut

Organitza Menj@teca

D’11 a 13.30 i de 17.30 a 19 h (cada mitja hora)

L’ONÍRIC MÓN DE DINS

Parc del Mil·lenari (davant Salvador Gimeno)

es faran sessions cada mitja hora, així que no
hi ha excusa per no veure’ls.

De 17.30 a 20 .30 hores

TOC TOC JOCS

Parc del Mil·lenari (davant del Salvador Gimeno)
passa una bona estona amb aquesta
proposta que ens porta jocs grans fets amb
portes reciclades. Activitat recomanada per a
infants de totes les edats

19 hores

FABULÓS AMB EL MAG STIGMAN
Plaça d’Antonio Machado

espectacle de màgia on la participació del
públic serà clau.

19.45 hores

11 hores

Plaça davant del CC Mercè Rodoreda

Centre Jujol-Can Negre

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ

ITINERARI MODERNISTA

rebuda de la flama, lectura de manifest, ballada de gegants i fi de festa. L’organitzen Òmnium Cultural i Assemblea Nacional de Catalunya

cal reserva al Centre Jujol-Can Negre

De 19.30 a 21 hores

HOLI FESTIVAL

Esplanada central parc de la Fontsanta
espectacle de dansa de l’Índia que s’ha convertit en una autèntica festa a Sant Joan
Despí. Hi haurà exhibició de dansa (19.3 h),
explosió de colors (20 h), holi way, cercavila
de colors (20.15 h), battle colours (20.30 h) i
Holi Boom (explosió final, 20.45 h). Venda
de colors, fins al 21 de juny, a El Bulevard i
l’Oficina Jove

De 19.30 a 21 hores

REVETLLES DE SANT JOAN
A les places de la ciutat

sopar de carmanyola (passeig del Canal,
davant AV El Pi, de 21 h a 1 de la		
matinada); sopar de germanor amb
l’Orquestra Aura (pl. de l’Estatut, 23 h); ball
amb orquestra Albatros (pl. M.A. Capmany, 23
h); ball amb l’Orquestra Fugados de Alcatraz
(pl. del Mercat, 23 h) i ball amb l’Orquestra
Route 66 (pl. de l’Ermita, 23 h)

A la mitjanit

FESTA LÚPPITER BY EUTÓPICA
Esplanada central Parc de la Fontsanta

un show amb speaker, Dj’s, sortejos i efectes
especials.. Podràs escoltar música lliure de
discriminació sexista. Per unes festes lliures
de violències masclistes i LGTBifòbies.
Apropa’t a la carpa de salut i al Punt Lliure de
Sexismes. Recorda, fes-te responsable, festa
sense alcohol.

De 23.45 h a 3 hores

NIT DEL ROS

Parc del Mil·lenari
espectacle abans d’encendre la tradicional foguera de Sant Joan.L’organitza, la Colla de Diables
de Sant Joan Despí

24 diumenge
De 10 a 14 hores

XV TROBADA INTERCANVI
PLAQUES DE CAVA I VII
TROBADA TAPS DE CORONA
Plaça de l’Ermita

ampolles de cava Parellada i Faura, amb
placa nova més placa regal especial trobada. L’organitza Associació Catalana de
Col·leccionisme Cerveser

De 10.30 a 13.30 hores

TOBOGAN INFINIT

Pont Marquès de Monistrol		
vine amb la tota la família i amics a refrescar-te
en un tobogan de 102 metres.

17 hores

MARATÓ SOLIDÀRIA DE
POLSERES CANDELA

Pati del Diamant (Biblioteca Mercè Rodoreda)

la marató també es farà els dies 27 i 28 de juny

12 hores

BALLADA DE SARDANES
Plaça de l’Ermita

amb la Cobla Principal del Llobregat. Organitzat per la Colla Sardanista

28 dijous
20 hores

CINEMA CATALÀ:
UNA MUJER FANTÁSTICA

De 18 a 21 hores

LA CANICADA I TALLER DE CIRC

Teatre Mercè Rodoreda

C. John F. Kennedy (davant del Mercat)

instal·lació de jocs on trobareu circuits, tubs,
estructures, laberints...

19 hores

VESPRE DE CANÇÓ D’AUTORA

venda d’entrades al web www.teatresdespi.cat
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divendres
10 hores

Plaça de la Sardana

GRUPS D’AJUDA MÚTUA PER
A DONES

l’organitza, Ateneu Popular La Paparra

Àrea de Serveis a la Persona

sessions conduïdes per una psicòloga que
ajuden a gestionar l’estrès, a millorar 		
l’autoestima o a aprendre què fer per cuidarse.

19 hores

CONCERT DE SARSUELA-LÍRIC
Teatre Mercè Rodoreda

amb les interpretacions de Xavier Dolç, Mireia
Dolç, Josep Lluís Blanch, Crist Viñas. Francesca
Sánchez i Joan Garrido, amb l’orquestra Aula
Lírica acompanyats de Cor de Flora

19.30 hores

ESPECTACLE DE CIRC
‘NI CAP NI PEUS’
Plaça de Catalunya

malabars, pal xinès, verticals amb cadira.. Un
espectacle de circ que us deixarà bocabadats

19.30 hores

MOSTRA DE DANSA ESPANYOLA
Plaça del Mercat

amb alumnes de l’escola de dansa Loly Peláez i del conversatori professional
de l’Institut del Teatre.

20.45 hores

CONCERT: EFECTO PASILLO
Parc de la Fontsanta

no us podeu perdre aquest concert que barreja el
pop, el funk, i, fins i tot, la música llatina.

22.45 hores

PIROMUSCIAL CASTELL DE FOCS
Parc de la Fontsanta

amb trons, espurnes, colors i música acomiadem la
Festa Major 2018

26 dimarts
9.15 hores

PASSEJADA DE LA GENT GRAN
Àrea de Serveis a la Persona
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dissabte
18 hores

IX GALA SOLIDÀRIA DE BALL
Teatre Mercè Rodoreda

els diners que es recaptin aniran destinats
a l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer. Organitzat per l’Associació Ball
Despí.

21 hores

SOPAR POPULAR VEÏNAT I
BALL AMB ORQUESTRA
Plaça del Sol Solet

sopar popular i música en directe amb
l’orquestra Chocolat (23 h). Reserva de
taules al local social de l’AVV Eixample,
entitat organitzadora

22 hores

REVETLLA DE SANT PERE
Plaça de la Sardana

l’organitza l’Associació de Gent Gran Amigos del Baile

22 hores

CORREFOC DE FESTA MAJOR
Plaça del Mercat

gran cita amb el foc i les espurnes! La
concentració de tabalers i colles es farà a la
plaça del Mercat; a les 22.15 h inici
del correfoc que continuarà pel carrer de
John F. Kennedy, pl. d’Espanya, c. de John
F. Kennedy, pl. Sant Joan, c. de Josep
M. Trias de Bes, c. de la Mare de Déu de
la Mercè, c. d’Àngel Guimerà i plaça del
Mercat. Petada conjunta a les 23.30 h i
mascletada a las 23.45 h.
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agenda
Tallers al
Casal de Joves
El Bulevard

Taller de risoteràpia jove
Dilluns 2 de juliol,
a les 18.30 h
Taller de fotografia amb
smartphone
Dimecres 4 de juliol,
a les 18.30 h
Taller decora la
teva lletra
Dilluns 9 de juliol,
a les 18.30 h

Taller de granissats
naturals
Dimecres 11 de juliol,
a les 18.30 hores
Taller les meves
primeres lliçons
de break dance
Dimecres 18 de juliol,
18.30 h
Master zumba a la fresca,
divendres 20 de juliol,
de 8 a 17 h

Festival de
l’orgull
LGTBIQ+

ASSESSORIA LABORAL

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Dilluns 2, 9, 16 i 23 de juliol,
de 16 a 20 h

El parc de la Fontsanta acull el divendres 13 de juliol el Festival Cargola’t
amb orgull, una jornada festiva i
reivindicativa contra la LGTBIfòbia que
comptarà amb les actuacions dels
youtubers i Dj’s The Tripletz i la cantautora santjoanenca Carla Collado.
També hi haurà un punt
d’assessorament sobre salut sexual,
es farà un concurs d’Instagram, etc.

ASSESSORIA DE SALUT

Dimarts 3, 10, 17 i 24 de juliol,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT
INTERNACIONAL
Dimecres 4 i 18 de juliol,
de 16 a 20 h

ASSESSORAMENT ACADÈMIC

Aquest juliol, El Bulevars t’ofereix
un parell de campionats perquè no
t’avorreixis. El dia 3, a les 18.30 h,
se’n farà un de ping-pong, i el dia 16,
a les 18.30 h, un de futbolí. En tots
dos tindràs premi, dues entrades per
anar al cinema. Cal inscripció prèvia.

Demana cita al telèfon 93 477 17 62
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Casal de Joves El Bulevard

637 026 565

Oficina Jove

Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net

elbulevardsjd

www.despijove.cat

@elbulevardsjd

Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

@elbulevardsjd

Oficina Jove SJD
@oficinajove_sjd

En la fotografia, l’alcalde, Antoni Poveda i el regidor d’Esports, Ferran Liesa, amb els representants de les escoles esportives que van ser premiats durant l’acte
de lliurament dels Premis Despí Esport de l’Esport Escolar

Premis a l’esport base
També han rebut un reconeixement l’Handbol Sant Joan Despí i el Club de
Patinatge pels seus 60 i 10 anys de trajectòria esportiva respectivament

E

ls petits i petites que han participat en les escoles esportives que hi ha a la ciutat han participat, el 2 de juny, en una gran festa per posar
punt final al curs. La festa, que com cada any omple
d’esports i activitats lúdiques el poliesportiu Salvador Gimeno, el parc del Mil·lenari i els voltants, ha
donat pas al lliurament dels Premis Despí Esport
de l’Esport Escolar que s’han lliurat el 8 de juny per
posar en valor la feina que fan les entitats que es dediquen també a ensenyar tènica esportiva i, per descomptat, valors. Totes les entitats van rebre un reconeixement, i a més a més es van lliurar tres premis
especials: a Javi Pastor per les diverses funcions que
ha desenvolupat a l’escola de futsal i com a president
del Sant Joan Despí Club de Futbol Sala; a l’Handbol
Sant Joan Despí, pel seu 60è aniversari, i al Club de
Patinatge Artístic Sant Joan Despí, que aquest any
ha arribat a la seva primera dècada de vida.
Les persones de les entitats que han rebut el Premi
Despí Esport han estat: Juani Pérez (Handbol Sant
Joan Despí); José Mª Vallejo (UE Sant Joan Despí);
Juan Ramón Torres (Futbol Club Levante Las Planas); Rachid Nabgaoui (Sant Joan Despí Club de
Futbol Sala); Tristan Gardner (Club Hoquei Línia
Jujol); Coen de Graaf (Handbol Sant Joan Despí);
Ferran Ponce (Bàsquet Club Sant Joan Despí) i Josué Atalao (Club de Patinatge Artístic Sant Joan
Despí).

Més de 2.500 infants fan esport escolar a Sant Joan Despí

Una gran festa (aquest any s’ha celebrat el 2 de juny) serveix per acomiadar el curs
i compartir una bona estona de joc
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L’equip va aconseguir l’ascens matemàtic
a falta de tres jornades per acabar la
temporada. L’alegria es va desfermar a la pista

El Sant Joan Despí CFS
aconsegueix l’ascens a
Divisió d’Honor Catalana
Els santjoanencs tanquen una temporada espectacular

E

l Sant Joan Despí CFS és el nou
equip de Divisió d’Honor catalana. Dissabte 19 de maig, en un
Complex Esportiu Ugalde ple a vessar,
el Mercafusta Sant Joan va vèncer 8 a 1
el Sant Esteve Serovires B en un apassionant partit que va acabar amb una
estupenda notícia. Amb aquest partit,

els de Sant Joan Despí van ser el primer equip a aconseguir l’ascens matemàtic a la màxima categoria catalana
del futbol sala, la Divisió d’Honor.
La del Sant Joan Despí Club de Futbol
Sala ha estat una carrera meteòrica i
en tan sols 4 temporades d’existència
ha aconseguit 3 ascensos. L’equip di-

rigit per Joan Pitarque i Jordi Martí
va assolir el cap de setmana següent el
campionat del grup 4 de Primera Catalana amb la victòria aconseguida en
la darrera jornada a Castellgalí. Una
temporada marcada pels èxits i que
esperem que els porti bona sort a la
nova categoria.

Sant Joan Despí, capital de l’handbol formatiu

Un any més el Club d’Handbol Sant Joan Despí va organitzar
la trobada de minihandbol a la ciutat i ja en són setze edicions
promovent l’esport per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Diumenge 13 de maig, un total de 600 nens i nenes van gaudir de
l’handbol en deu pistes arreu del barri Centre: des del Poliesportiu Salvador Gimeno, al pati de l’escola Sant Francesc d’Assís,
i fins i tot a la plaça de l’Ermita. En aquesta festa de l’handbol
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formatiu enguany hi van participar 59 equips, la majoria d’arreu
de Catalunya però també es va convidar dos clubs de Saragossa i
dos més de Mallorca.
D’altra banda, l’Elena Rodríguez, la portera del cadet A ha estat
convocada amb la selecció espanyola per disputar el campionat
d’Europa de la categoria promeses que s’ha celebrat a Göteborg
(Suècia) del 2 al 6 de juny.

La Primavera en bici acaba amb
una gran festa

Durant tot un matí, la plaça de l’Ermita va acollir una sortida en bici; un circuit de pump track (en la imatge superior, a la dreta), i una mostra de bicis curioses

La 24a edició de la Primavera en Bici ha acabat aquest any amb
una gran festa a la plaça de l’Ermita. El mal temps va fer suspendre la segona sortida en bicicleta (prevista per al dia 6) i finalment es va fer el dia de la festa final amb un itinerari curt pel del
barri Centre, el 27 de maig, que va aplegar més d’una cinquantena de persones. Des del Club Ciclista, entitat organitzadora de
l’acte amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’han mostrat molts
satisfets amb aquesta nova manera de cloure la Primavera en bici.

L’epicentre de la festa va ser la plaça de l’Ermita, on el públic va
poder provar tot tipus de bicis curioses; informar-se sobre les
diverses modalitats, i passar-ho bé als tallers que es van organitzar. També es va instal·lar un circuit d’habilitats per a infants,
i un pump track, un circuit en què no cal pedalejar, sinó que la
bicicleta es mou impulsant-nos mitjançant salts i la nostra pròpia
inèrcia. El youtuber SergiBMX en va fer una demostració molt
espectacular.

El Club d’Hoquei Jujol Jokers
continua sumant èxits

Festa aniversari
dels poliesportius

El Jujol Jockers estan a punt d’acabar
una gran temporada. Els equips dels sèniors masculí, júniors, infantils i alevins
(les dues últimes categories són mixtes)
han quedat campions de Catalunya, i els
juvenils, segons. L’equip sèniors femení
va aconseguir el segon lloc al Campionat
de Catalunya. Aquests bons resultats
asseguren la participació de les quatre
categories al Campionat d’Espanya.
A més, a la lliga elit, l’equip masculí
ha acabat 4t, mentre que el femení ha

Amb motiu del 30è aniversari del
poliesportiu Francesc Calvet, i del
15è del Salvador Gimeno, el divendres 13 de juliol es farà una festa a
la plaça de l'Ermita i al carrer del
Bon Viatge.
Hi haurà inflables i activitats lúdiques de 8.30 a 20.30 h, i de 20 a
22.30 h es faran activitats dirigides
com zumba, Hit sports +CX, Body
Combat i Body Balance (cal inscripció previa als poliesportius).

finalitzat en sisena posició de la lliga elit.
Una altra molta bona notícia per al club
santjoanenc ha estat la preselecció d’onze
jugadors i jugadores per participar en el
Campionat del Món d’Hoquei Línia, que
se celebrarà del 14 al 28 de juliol a Asiago i Roana (Itàlia). Espanya participa en
aquest Mundial amb quatre seleccions:
sènior masculí i femení i júnior masculí
i femení. Els Jujol Jockers preseleccionats
participen en totes les categories, tret de
la júnior femení.
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L’esport santjoanenc, en imatges
Mar Vico, campiona de
Catalunya d’Heptatló

La jove atleta santjoanenca de la secció d’atletisme del FC
Barcelona ha estat campiona de Catalunya en la categoria
absoluta i sub23 d’heptatló en arribar als 5.287 punts, la
sisena millor marca absoluta registrada. El Campionat de
Catalunya de Proves Combinades s’ha disputat a Barcelona els dies 26 i 27 de maig.

Èxits dels veterans del Tennis Taula
Ateneu 1882 al Campionat de Catalunya

A la foto, els quatre integrants del club que van fer podi al
Campionat de Catalunya de Veterans: Enric Manzano (tercer de veterans +40); Marcos Almagro (primer de veterans
+40) i Juan Díaz i David Saiz (campions de dobles veterans
+50, i a més, Saiz va ser el campió dels veterans +50).

Més de 130 jugadors i jugadores amb
discapacitat intel·lectual, al 2n tast de futbol

Tastidis, entitat santjoanenca que treballa per millorar la qualitat de
vida de persones amb discapacitat intel·lectual, ha organitzat, el 3 de
juny, el 2n Tast de Futbol que ha aplegat al voltant de 130 jugadors
i jugadores de 18 equips de futbol sala d’arreu de Catalunya per fer
una trobada. Més de 30 persones voluntàries van fer possible aquesta
activitat que ha servit per fer visible la tasca de les entitats i persones
que estan al costat d’aquests col·lectius i per posar en valor l’esport i
els seus valors.

El Levante Las Planas incorpora un equip de
futbol adaptat amb joves de l’Estel

El FC Levante Las Planas i l’Associació Estel han fet realitat un
somni en el qual havien treballat més d’un any: la creació d’un
equip de futbol adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual.
L’equip ja ha fet un primer entrenament amb l’objectiu d’agafar
confiança i força i començar a treballar en la propera temporada.

10 anys de patinatge
artístic a Sant Joan Despí
El Club de Patinatge Artístic de Sant Joan Despí
ha organitzat el trofeu Despí 10 anys per commemorar la seva primera dècada de vida d’aquesta
entitat, que any rere any dona el millor de si
mateixa per posar el club en el nivell més alt.
Enhorabona!
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grup municipal PSC-CP

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot

grup municipal ERC-MES-AM

Arriba el bon temps

Algo se mueve

Festa Major

És temps d’un nou govern a l’Estat,
al qual demanem proximitat i
atenció a les necessitats de les persones.
Davant una situació insostenible de corrupció, desatenció a les
necessitats reals de la ciutadania,
l’ara president del Govern, Pedro
Sánchez, a través d’una moció de
censura, ha assumit la responsabilitat de redreçar el país i posar-lo
al servei de la garantia d’igualtat i
la consolidació i millora dels pilars
bàsics de l’estat del benestar, educació, salut, pensions i ocupació,.
El president Pedro Sánchez amb
les seves i els seus ministres ens ha
tornat la il·lusió i el talent en tots els
àmbits. Persones preparades, amb
experiència, compromeses amb
la igualtat i amb la cohesió social.
Un govern que té com a objectiu
continuar modernitzant el nostre
país, impulsant el creixement i la
sostenibilitat i, per damunt de tot,
treballar per les persones.
I aquest treball ha de significar
també un nou temps per al diàleg
amb el govern català, que ens condueixi a la mútua comprensió per
redreçar una situació vers la normalitat i la prosperitat.
Arriba el final de curs i la nostra
Festa Major, dies en què la participació en totes les activitats programades és la característica més
important, dies en què petits i
grans podrem gaudir i compartir.
Més de vuitanta activitats configuren un programa ple de música,
espectacles, balls, esports, revetlles
i rialles. Des del PSC de Sant Joan
Despí us desitgem bona Festa major.

Que algo se movió en 2011 se ha podido
ver en estos últimos días de mayo y primeros de junio. Ya no existe el bipartidismo. Hay 4 partidos fuertes, y no dos. Ya
no podrán volver a darse las mayorías absolutas. Los gobiernos ya no están a salvo de todo. La corrupción y la respuesta
del PP, no sólo en los últimos días, sino
durante todos estos años han hecho caer
al gobierno. Dijimos que se Si Se Podía
echar a este gobierno. Lo hemos visto en
estos días.
Un amplio abanico de partidos con sus
diferentes, incluso antagónicas ideas, se
han unido para votar a favor de la moción de censura que ha significado la llegada de un nuevo gobierno que ha expulsado a los corruptos. En sus manos está
ahora acabar con todo el retroceso social
que han supuesto los años en que ha gobernado la derecha, primero del Partido
Popular en solitario, luego con el apoyo
de Ciudadanos. Es posible una política
que se centre en los intereses de los ciudadanos y no en los del poder económico. Si Se Puede hacer una política más
justa y más social. Esperamos verlo en los
próximos meses.
Los cambios deben extenderse a los gobiernos locales. Es necesaria una regeneración. Trabajamos por los presupuestos
participativos y las consultas ciudadanas.
Creemos que las vecinas y vecinos han de
participar de forma activa en la política
municipal. Ellos deben intervenir en la
decisión del modelo de ciudad que quieren, decidir cuáles son sus prioridades en
cuanto a las inversiones y a lo relacionado con su ciudad. Si Se Podrá hacer una
política municipal cercana y participativa. Lo veremos dentro de un año.
Este es el mes de nuestra fiesta mayor.
Queremos que todas nuestras vecinas
y vecinos disfruten al máximo de ella.
Que sean unas fiestas participativas. Si Se
Puede.

Com cada any per aquestes dates, moltes
persones ens pregunteu: “Quin grup ve
per la Festa Major?, Hi haurà castells?,
Com serà la nit jove?” i no responem
perquè, senzillament, no ho sabem.
I això passa perquè no hi ha cap mena
de comissió on es parli de com ha de ser
la nostra festa, no es posa en comú res,
i tot s’organitza en petit comitè, atenent
a desconeguts criteris, més enllà dels típics de donar participació a les entitats
del poble, la qual cosa ens sembla encertada.
El nostre grup municipal ja va demanar la creació d’aquesta comissió, com a
punt de trobada, intercanvi i receptora
de propostes. Malauradament, el Govern Municipal la va rebutjar. Un dels
principals actes d’aquesta Festa Major, i
que s’endú una part important del pressupost, són els Premis Despí-Recepció
d’Entitats, també de gestió i organització
desconeguda, i de la qual hem demanat
en reiterades ocasions que sigui més
transparent i de caire més popular.
Sols ens queda desitjar a tothom una
bona entrada de Festa Major, un gaudiment cívic i en pau, i alhora felicitar a
tots aquells col·lectius que són capaços,
des de l’autogestió i l’autoorganització,
de muntar activitats alternatives, com
les que s’organitzen des de l’Ateneu Popular La Paparra.
Ens podreu trobar, com cada any, a la
nostra caseta bar, conegut popularment
com “el xiringuito”. Recordem també
de ser valents i valentes i denunciar les
actituts masclistes, intolerants i xenòfobes, perquè tothom té dret a gaudir de la
Festa. En aquest sentit, volem informarvos que a la nostra caseta bar, els dies
que estigui oberta, hi haurà un punt lila
d’atenció per donar suport i ajut en casos
d’agressions o tracte vexatori.
Bona Festa Major a tothom!
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grup municipal Cs
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grup municipal ICV-EUiA-E

grup municipal PP

“El pregoner”

Atendre la gent gran

Oportunidades frente
a oportunismo

“Colla de mangants sarnosos i cabrons
de merda”, ¿Suena fuerte verdad?, pues
este es un ejemplo de las lindezas que
dedica nuestro flamante pregonero de
este año, Quim Masferrer, a quienes nos
sentimos catalanes y españoles.
Todavía mientras escribimos estas líneas no salimos de nuestro asombro
tras conocer la noticia, ¿de verdad no
había otro pregonero?
Lamentamos profundamente que en
una época de sentimientos y sensibilidades encontradas nuestro gobierno
municipal no haya sido capaz de elegir
una persona que pueda ser digna de
pregonar nuestra fiesta mayor como
merecemos garantizando la convivencia del conjunto de TODOS los ciudadanos evitando acciones que aumenten
la fractura social existente en la actualidad, todo ello desde el respeto y la neutralidad institucional.
Una vez más el PSC de Sant Joan Despí
muestra sin escrúpulos su versión más
independentista ignorando la realidad
de nuestro municipio que no comulga
en su inmensa mayoría con la idea de
separar Catalunya de España.
En nuestro grupo municipal nos gusta
asistir y representar a nuestros votantes
en todos los actos públicos que se realizan en nuestro municipio, por lo menos
de aquellos en que nos dejan participar
y somos invitados (otro día hablaremos
de esto) pero en esta ocasión y dado que
consideramos que la participación del
Sr.Masferrer es ofensiva para quienes
no pensamos como él, nos ausentaremos tanto del pregón como de la posterior recepción de entidades.
Aprovechamos esta columna para desear una Feliz Fiesta Mayor y una no
menos Feliz Noche de Sant Joan para
todos.
Cs@sjdespi.net

L’equip de govern municipal, del qual
ICV-EUiA formem part, estem construint un equipament per a la gent gran,
dins de les intervencions de la Llei de
barris. Projecte comú de l’Ajuntament i
la Generalitat , un cop aquesta ha tornat
a activar el compromís de finançament
que va aturar fa uns anys. L’equipament
reunirà les condicions necessàries perquè pugui ser també un centre de dia.
Ara treballem per aconseguir que la Generalitat, destini els recursos necessaris
per dotar-lo de les condicions que permeti prestar, també, el servei de centre
de dia. Demanda que compartim amb
AVV, entitats i organitzacions que participem a la Taula per a la Creació d’un
Centre de Dia, tal com s’exposa en el manifest que es va llegir en l’acte del passat
10 de juny.
El nostre grup municipal fa anys que fem
aquesta petició, demanant que s’inclogui
en els pressupostos de la Generalitat i la
seguirem realitzant, alhora que participarem col·lectivament en aquesta reivindicació fins que sigui una realitat.
Les persones de la nostra comarca tenen un temps d’espera per accedir a
una plaça pública de centre residencial
i centre de dia que oscil·la entre els dos i
quatre anys. Arrosseguem un dèficit històric que s’agreuja cada any a causa de
l’envelliment de la població i que és molt
urgent resoldre. Aquesta situació és fruit
de la manca de recursos que ha aportat
la Generalitat i també d’una mala planificació, ja que en altres territoris de
Catalunya fins i tot hi ha places disponibles.
ICV-EUiA reclamem que és urgent ampliar i adaptar a les necessitats reals de
la població del Baix Llobregat i de Sant
Joan Despí l’oferta pública de prestacions per a persones grans, persones
amb dependència o risc social, pel que fa
a centres de dia, residències o habitatges
tutelats, i que es faci amb transparència
i una planificació adequada de la gestió
dels recursos públics.

Cuando escribimos estas líneas, el gobierno del Partido Popular ya no gobierna España porque le han echado mediante una
moción de censura. Ha sido el PSOE de
Pedro Sánchez junto a Podemos, Bildu y
otros partidos separatistas. Ya veremos las
concesiones que les ha prometido…por
eso le pedimos al señor Sánchez que antes
de dialogar con Quim Torra dialogue con
el 53% de catalanes que no somos separatistas, y cuando acabe le explique la situación en la que vivimos, que por cierto a
este último que nadie le ha votado y nunca ha ganado ningunas elecciones y solo
se le conoce por escribir tuits xenófobos,
supremacistas y racistas.
La verdad es que Pedro Sánchez y Albert
Rivera se parecen mucho. Verdaderos depredadores del área de ideología líquida,
adaptable y ególatra. Es la moda y es lo
que hay...Cual veloz escualo el primero se
ha colado cuando el segundo acariciaba
su gloria bonapartista...
Todo lo que un día empieza, un día acaba.
Mariano Rajoy ha anunciado que dejará la
presidencia del Partido Popular. Con sus
muchos aciertos y sus muchos errores, ha
sido una persona que se va de la política
dejando huella.
Ahora seremos los afiliados, con nuestro
voto, los que decidiremos a su sucesor. Y
eso es una buena noticia.
Por eso desde el Partido Popular tenemos
una oportunidad; no hay nada más sano
que la confrontación de ideas, de proyectos y de equipo. ¡Qué gane la mejor! Sólo
así, eligiendo el mejor proyecto con los
mejores líderes, podremos volver a conectar con la sociedad.
Con las mismas ganas e ilusión renovada,
seguiremos trabajando en Sant Joan Despí.
Desde estas líneas nos gustaría desearos a
todos una
¡Feliz Fiesta Mayor!

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
grup municipal CiU

Festa Major!
Entrats al mes de juny, la ciutat s’omple de
colors i preparatius per gaudir d’uns dies
de desconnexió, gresca i bona companyonia entre veïns i amics. És hora de Festa
Major.
Durant 4 dies, viurem intensament sopars
de germanor, concerts i activitats de lleure, que tota la ciutat ha estat preparant per
tal que la Festa Major sigui màgica un any
més.
Grans i petits intentarem oblidar, les nostres cabòries, la feina i, en definitiva, el dia
a dia, per gaudir d’aquesta festa tant nostrada i estimada.
Però enguany no hi serem tots. Ja fa 8
mesos del referèndum de l’1 d’octubre. 8
mesos en què, no ho oblidem, hem viscut
detencions injustes de persones nobles i
dignes. 8 mesos de l’aplicació del 155 i la
intervenció del nostre país. 8 mesos d’estar
pendents d’una formació de govern que
fos viable a ulls de l’estat espanyol.
Ara, passat aquest temps, tenim govern, i
no tan sols això, sinó que a Espanya també
tenen govern nou.
Però no ens equivoquem. El nostre govern, treballa i treballarà per restituir totes les destrosses que ha fet el 155, per la
llibertat i el retorn de totes les persones
preses i exiliades i per què Catalunya esdevingui el país lliure que l’1 d’octubre va
decidir ser.
El govern espanyol, per la seva banda, ha
fet promeses de diàleg amb Catalunya.
La nostra confiança en el diàleg, a hores
d’ara, és mínima.
La República Catalana la farem nosaltres,
i la farem des dels pobles.
Dins del marc de la Festa Major, entre
totes les activitats que ens faran gaudir i
reunir família, amics i veïns, us demanem
que tinguem tots un record per tot el que
en aquests 8 mesos hem viscut al nostre
país, i que agafem moltes forces ja que la
construcció de la República Catalana no
s’atura.
Bona Festa Major per a tothom!

sessió ordinària d’abril de 2018

E

l Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 26 d’abril
de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions de 23 i 26 de març de 2018 i amb la lectura de
les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de
Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va donar llum verda a l’aprovació
inicial de la modificació de crèdits en el pressupost general 2018 amb els
vots a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs i PSC, l’abstenció de PP i ERC i el vot
en contra de SQP. També es va aprovar el dictamen d’aprovació inicial
del canvi i assignació de nous noms de carrers i places del municipi, amb
el suport de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs i PSC, l’abstenció d’SQP i el vot en
contra d’ERC. Per unanimitat va sortir endavant el dictamen d’aprovació
de les festes locals per al 2019 que seran el 10 de juny i el 24 de setembre.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, el Ple va
aprovar per unanimitat el dictamen de pròrroga del Pla Local de Joventut
de Sant Joan Despí.
En la part de control, va sortir endavant la moció del PSC per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran, amb els vots de
CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, SQP i PSC i l’abstenció d’ERC. El Ple va aprovar
tres mocions més per unanimitat de tots els grups: la moció conjunta de
PSC, SQP, ERC, Cs, ICV-EUiA i CiU relativa al pressupost compromès
pel Govern d’Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes
en el pacte d’Estat contra la violència de gènere, la moció d’ERC i CiU en
defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària,
i la moció d’ICV-EUiA sobre el desplegament de la renda garantida de
ciutadania. Per via d’urgència es va sotmetre a debat i es va aprovar per
unanimitat una moció davant la sentència judicial de l’Audiència Provincial de Navarra en l’anomenat cas de La Manada.
En l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar per les obres de la
torre de Cal Felip i per la instal·lació de càmeres de seguretat a la façana
de l’Ajuntament. SQP va efectuar preguntes sobre la seguretat de les dependències de la Policia Local, sobre el servei d’alarmes dels edificis municipals, sobre la renovació del parc de vehicles municipals, sobre la nova
ubicació del dipòsit municipal de vehicles, sobre les noves taquilles dels
vestuaris de la Policia Local i sobre el funcionament dels lavabos del parc
de la Fontsanta.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del
nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència
masclista..
Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV
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