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10è Ajuntament democràtic
Set partits polítics configuren el nou Ajuntament, 
constituït el passat 13 de juny, pàgs. 4-7

La Torre de la Creu obre portes
L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona inicia 
la matrícula als cursos d’anglès, alemany i francès, pàgs. 13

Campus i casals, propostes d’estiu
Ajuntament, esplais, entitats i clubs esportius omplen els casals i 
campus amb propostes educatives en el lleure pàg. 20-21

Festa Major molt participativa
Un piromusical va posar el punt i final a una festa plena 
d’activitats que va durar sis dies pàg. 16-19

@ajuntamentsantjoandespi
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Comencem un nou mandat després de les eleccions 
municipals on, un cop més, la ciutadania heu donat 
suport de forma majoritària al projecte que encapça-

lo. Per això, no puc més que expressar els meu sincer agraï-
ment. Mantenir aquesta confiança constata que anem pel 
bon camí. Més enllà dels fluxos polítics generals, el model 
de ciutat que estem construint ha estat de nou refrendat i 
això m’encoratja a treballar amb més determinació si cal, 
sense oblidar que ara tenim un Ajuntament amb més forces 
polítiques, que aportaran altres enfocaments i sensibilitats, 
i que espero que ens ajudaran a millorar.

Els propers quatre anys seguirem treballant per continuar 
donant respostes a la gent i avançant en matèria econòmica, 
mediambiental, educativa i cultural, les nostres prioritats. 
Sempre atenent necessitats urgents com ara les produïdes 
els primers dies de juliol, quan hem hagut de fer front a 

un important inci-
dent al barri de Les 
Planes, on el dia 2 
es va trencar una 
canonada d’aigua i, 
l’endemà, un incen-
di provocat per una 

fuita de gas, afortunadament sense víctimes. Tot i no trac-
tar-se de serveis municipals, des de l’Ajuntament hem estat 
al capdavant en tot moment, treballant per aconseguir que 
les companyies responsables actuessin de manera efectiva.  
Un mes de juliol que hem començat també amb una forta 
onada de calor. Des dels serveis municipals hem estat alerta 
per atendre qualsevol incidència, a banda de prendre algu-
na mesura pal·liativa com ara el reg de l’asfalt al capvespre, 
per així esmorteir la calorada nocturna.

Tot i això, l’estiu a Sant Joan Despí esdevé una bona alterna-
tiva per a l’oci. Els carrers i places continuen sent escenari 
d’activitats culturals i festives, com ara les Festes del Carme 
o les actuacions del programa Nits de Juliol, amb música, 
balls o espectacles infantils en diferents escenaris repartits 
per la ciutat, a més del relaxant Solàrium Nit. Molt bon es-
tiu per a tothom!

Tenir la confiança majoritària 
de la ciutadania constata que 

anem pel bon camí

Empezamos un nuevo mandato tras las elecciones muni-
cipales donde, una vez más, la ciudadanía ha apoyado 
de forma mayoritaria el proyecto que lidero. Por ello, 

no puedo más que expresar mi más sincero agradecimiento. 
Mantener esta confianza constata que vamos por buen ca-
mino. Más allá de los flujos políticos generales, el modelo de 
ciudad que estamos construyendo ha sido de nuevo refren-
dado y eso me alienta a trabajar con más determinación si 
es necesario, sin olvidar que ahora tenemos un Ayuntamien-
to con más fuerzas políticas, que aportarán otros enfoques y 
sensibilidades y que espero nos ayudarán a mejorar.

Los próximos cuatro 
años seguiremos traba-
jando para continuar 
dando respuestas a las 
personas y avanzando 
en materia económica, 
medioambiental, educativa y cultural, nuestras prioridades. 
Siempre atendiendo necesidades urgentes como las produci-
das en los primeros días de julio, cuando hemos tenido que 
afrontar un importante incidente en el barrio de Les Planes, 
donde el día 2 se produjo una rotura de una tubería de agua 
y, al día siguiente, un incendio provocado por una fuga de 
gas, afortunadamente sin víctimas. A pesar de no tratarse de 
servicios municipales, desde el Ayuntamiento hemos estado 
al frente en todo momento, trabajando para conseguir que 
las compañías responsables actuaran de manera efectiva. Un 
mes de julio que hemos empezado también con una fuerte 
ola de calor. Desde los servicios municipales hemos estado en 
alerta para atender cualquier incidencia, además de tomar 
alguna medida paliativa como el riego del asfalto al atarde-
cer, para así amortiguar el calor nocturno.

De todas formas, el verano en Sant Joan Despí se convierte en 
una buena alternativa para el ocio. Las calles y plazas siguen 
siendo escenario de actividades culturales y festivas, como las 
Fiestas del Carmen o las actuaciones del programa Nits de 
Juliol, con música, bailes o espectáculos infantiles en diferen-
tes escenarios repartidos por la ciudad, además del relajante 
Solàrium Nit. ¡Muy buen verano para todos y todas!

Tener la confianza mayoritaria 
de la ciudadanía constata 

que vamos por buen camino

Antoni Poveda, alcalde

La ciutat i la seva gent, 
sempre la prioritat

sjdespi.cat

i a Internet:
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Antoni Poveda, investit alcalde 
de Sant Joan Despí

Escollit amb 14 vots a favor del PSC, ICV-EUiA i CiU

L’Ajuntament s’organitza en dues grans àrees de gestió, una d’àmbit territorial, i 
l’altra centrada en l’atenció i els serveis a les persones

Antoni Poveda, cap de llista del PSC, va ser investit alcalde 
de Sant Joan Despí durant la sessió del Ple de constitu-
ció del nou Ajuntament, el passat 13 de juny al Foment 

Cultural i Artístic.Tot i comptar amb majoria suficient amb els 
vots del PSC (els socialistes van obtenir 11 regidors i regidores 
en les eleccions del 24 de maig), Antoni Poveda ha estat nome-
nat alcalde amb el suport d’ICV-EUiA, amb dues regidores, i de 
CiU, amb un regidor, i ha sumat 14 vots dels 
21 que té el ple. Tret del PP, que no va presen-
tar la seva candidatura, la resta de formacions 
han votat a favor dels seus caps de llista: José 
Antonio Sánchez (SíQueEsPot/SíSePuede); 
Lluís Fabrés (ERC-MES-AM) i José Luis Cerro 
(C’s). El Ple del proper mandat està format per 11 regidors del 
PSC, 2 de SíQueEsPot/SíSePuede; 2 d’ERC-MES-AM; 2 de C’S; 
2 d’ICV-EUiA; 1 del PP i 1 de CiU. En total, set forces polítiques.
Durant el seu discurs d’investidura, el ja alcalde de Sant Joan 
Despí va fer una ferma defensa dels ajuntaments i la seva au-
tonomia com les administracions que “estan més a prop de la 
ciutadania, som nosaltres els que millor coneixem les seves 
necessitats. Per això no podem permetre que ens prenguin 

competències i recursos, com la Llei de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Els municipis 
necessitem més autonomia per poder treballar més i millor, 
més recursos i competències”. En el discurs va desgranar els 
principals reptes i compromisos del proper mandat: l’ocupació, 
l’educació, la cultura, l’habitatge, l’espai públic, l’esport i el medi 
ambient i la sostenibilitat.

En ordre d’intervenció, el regidor de 
CiU, Pere Àngel Montserrat, va co-
mentar que “enceto una nova etapa 
de treball per a la ciutat amb molta 
il·lusió, tots hem guanyat, però sobre-
tot la ciutat”; el regidor del PP, Manuel 

López, va donar les gràcies als veïns i veïnes que els han donat 
suport i ha afegit: “la meva intenció és fer una oposició cons-
tructiva”; la regidora d’ICV-EUiA, Margi Gual, va destacar el 
paper municipalista del seu partit “ens trobareu defensant la 
igualtat d’oportunitats, la transparència, la participació... i a 
tots els col·lectius més vulnerables”; el regidor de C’s, José Luis 
Cerro, va comentar “la nostra voluntat de fer una feina, com a 
oposició, de diàleg, oberta i allunyada del no sistemàtic sense 

ICV-EUiA i CiU accepten la 
proposta del PSC i entren 

al govern muhicipal

La sala del Foment 
Cultural i Artístic on 
es va celebrar el Ple 
de constitució del nou 
Ajuntament. A baix, un 
moment del discurs de 
l’alcalde, Antoni Poveda, 
un cop investit alcalde 
amb la majoria de vots 
dels regidors i regidores 
del plenari

EL TEMA
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renunciar al nostre ideari de partit”; el regidor d’ERC, Lluís 
Fabrés, va mostrar la seva voluntat de treballar perquè s’acabin 
les desigualtats “ajudant a promoure la igualtat d’oportunitats 
entre els ciutadans i ciutadanes. Demanem que no ens posin 
pals a les rodes i que s’apreciïn les nostres propostes”, i per 
últim, el regidor de SíQueEsPot/SiSePuede, José Antonio Sán-
chez, va afegir que “tenim una responsabilitat molt important 
i esperem que aquest nou govern escolti les nostres propostes 
sobre transparència i participació”.
El nou Ajuntament sorgit de les eleccions municipals del 24 de 

maig està format per 13 homes i 8 dones, i incorpora moltes 
cares noves després d’ampliar de 4 a 7 les forces que tenen repre-
sentació. L’equip de govern comptarà, tot i la majoria absoluta 
del PSC, amb presència d’ICV-EUiA i CiU, que han renovat el 
pacte de l’anterior mandat. 
L’Ajuntament s’ha estructurat en dues grans àrees de gestió, de 
les quals depenen les diferents regidories (veure quadre adjunt), 
compta amb  set tinences d’alcaldia i no s’han escollit càrrecs de 
confiança política. L’alcalde cobrarà 2.650 euros nets al mes, un 
17% menys que al mandat anterior.

Nou organigrama de l’Ajuntament 

Belén García
grup mpal. PSC
Presidenta de l’Àrea 
d’Urbanisme, Espai 
Públic, Sostenibilitat, 
Seguretat, Convivència 
i Serveis Generals 
Primera Tinenta 
d’alcalde

Antoni Poveda
Alcalde de Sant Joan Despí

Àlex Medrano 
grup mpal. PSC
President de l’Àrea de 
Serveis a al Persona i 
Drets socials, regidor de 
Cultura, Promoció Asso-
ciativa, Turisme, Coope-
ració i Nova Ciutadania. 
Tinent d’alcalde

Judith Riera
grup mpal. PSC
Serveis Generals 
de l’Ajuntament. 
Tinenta d’alcalde

Cristian Rastrojo
grup mpal. PSC
Promoció Econòmica, 
Ocupació, Comerç, 
Consum i Mercats. 
Tinent d’alcalde

Agustí Gascón
grup mpal. PSC
Seguretat Ciutadana 
i Convivència. Tinent 
d’alcalde

Gemma Guàrdia
grup mpal. PSC
Educació, Infància i 
Família 

Núria Ros
grup mpal. PSC
Joventut

Ferran Liesa
grup mpal. PSC
Esports

Ginés Ros
grup mpal. PSC
Gent Gran

Eugènia Sánchez
grup mpal. PSC
Sanitat

Margi Gual
grup mpal. ICV-EUiA-E
Acció Social i Igualtat de 
Gènere. Tinenta d’alcalde

Pere Àngel 
Montserrat 
grup mpal. CiU
Tinent d’alcalde

José Antonio 
Sánchez
grup mpal. SQEP/SSP
Regidor

Rafael Roldán
grup mpal. SQEP/SSP
Regidor

Lluís Fabrés
grup mpal. ERC-MÉS-AM
Regidor

Jordi Saladie
grup mpal. ERC-MÉS-AM
Regidor

José Luis Cerro
grup mpal. C’s
Regidor

Sònia Bermejo
grup mpal. C’s
Regidora

Juana Cano
grup mpal. ICV-EUiA-E
Regidora

Manuel López
grup mpal. PP
Regidor
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“Treballaré per seguir fent de Sant 
Joan Despí una ciutat de referència ”

Antoni Poveda, reelegit alcalde de Sant Joan Despí

L’alcalde apunta com a prioritat per a aquest mandat les polítiques d’atenció a les 
persones, especialment les destinades a generar ocupació, atendre necessitats 
urgents i promoure l’educació i la cultura, sense oblidar el manteniment de la ciutat

Antoni Poveda ha estat reelegit alcalde de Sant Joan 
Despí. Després de guanyar les eleccions municipals del 
24 de maig, de nou amb majoria absoluta amb 11 regi-

dors, Poveda va ser investit alcalde el passat 13 de juny sumant 
als vots del seu grup (el PSC), el suport de les dues regidores  
d’ICV-EUiA i del representant de CiU. En total, 14 vots favo-
rables dels 21 del Ple.

Com valora l’ampli suport de la ciutadania en les passa-
des eleccions municipals?
És un gran orgull. Sento una gran emoció en comprovar que 
la gent ens dóna suport. Però també haig de dir que tot és fruit 
d’un treball intensiu, de dedicació en cos i ànima, d’un equip 
que està al carrer. Estic especialment content de comprovar 
que, tot i conjuntura actual, la gent ha votat en clau de ciutat, 
ens ha donat suport perquè valora l’estat general de la ciutat i 
dels serveis municipals. Governar una ciutat no és senzill, mai 
podràs prendre decisions que agradin a tothom, per això cal 
tenir molt clar l’interès general de la ciutadania, sempre fidel a 
uns principis i complint el nostre programa electoral.

De nou, tot i la ma-
joria, ha fet un go-
vern obert a altres 
forces?
Sumar sempre és po-
sitiu.  Això no és nou 
per a nosaltres, sempre hem tingut governs municipals for-
mats per diferents partits. Però l’acord no es redueix a fer un 
pacte de govern, ja que intentem aconseguir el màxim de con-
sens i bona prova d’això és que la gran majoria dels acords ple-
naris fins ara els hem aprovat per unanimitat.

Però ara s’ha passat de 4 a 7 partits polítics a 
l’Ajuntament...
Sí, i això vol dir més pluralitat.  Més grups municipals significa 
que hi haurà nous enfocaments i noves sensibilitats. Això és 

“La contractació de joves 
que acaben els estudis, la

primera decisió”

En contacte amb la realitat. L’alcalde, durant l’entrevista, assegura 
que “on m’agrada estar és al carrer, amb la gent, en contacte amb 
les entitats, el teixit comercial i empresarial de la ciutat”.
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La ciutat per sobre 
de les sigles

L’Antoni Poveda no ho dubta ni 
un segon. Quan li preguntem 
sobre el motiu que l’impulsa a 
seguir presentant-se a l’alcaldia 
respon: “sóc un enamorat de la 
meva ciutat. A Sant Joan Des-
pí he passat pràcticament tota 
la vida, aquí tinc la família i 
els amics... i sento que encara 
tinc moltes coses per fer, molt 
per aportar”. L’alcalde asse-
gura que aquest sentiment és 
el que el mou durant el temps 
que és al capdavant de la ges-
tió municipal: “molt per sobre 
de les sigles d’un determinat 
partit, que t’aporta una mane-
ra d’entendre la vida i cap a on 
creus que ha d’avançar la so-
cietat, l’arrelament, l’afecte per 
la ciutat i la gent són els meus 
autèntics motors per tirar en-
davant”.

bo i jo espero seguir assolint, amb els nous 
grups, el mateix nivell d’acords.

Podria resumir quines seran les 
principals línies d’actuació?
A banda de mantenir el nivell de la 
ciutat i dels nostres serveis públics –
que hem aconseguit mantenir sense 
retallades els darrers anys–, l’ocupació 
i l’atenció a les persones ha de continuar 
sent el nostre gran objectiu. Hem d’ajudar 
a generar activitat per tenir una ciutat acti-
va i competitiva. Ara acabem de contractar, 
un any més, 40 joves que acaben els estudis 
superiors per donar-los una primera em-
penta laboral des de l’Ajuntament. I també 
l’educació, entesa des d’una visió àmplia 
i que arribi a tots els racons i a tots els 
col·lectius de la ciutat. Aquests dies està co-
mençant a funcionar l’escola d’Idiomes de 
la Universitat de Barcelona... i en aquesta 
línia hem de seguir, oferint alternatives per 
ajudar la gent, també la que està en situació 
de vulnerabilitat. Un altre dels grans reptes 
és el medi ambient i la sostenibilitat, estem 
a l’inici d’una nova etapa on el transport 
públic i la mobilitat sostenible marcaran el 
nou model de ciutats. I Sant Joan Despí hi 
estarà al capdavant. 

S’ha acabat, doncs, l’era dels grans pro-
jectes?
Durant molts anys hem treballat per arran-
jar i dotar d’equipaments una ciutat que 

Governar des de l’acord. Poveda confia a 
seguir governant des del diàleg i trobant vies 
d’entesa amb la resta de forces polítiques.

tenia moltes mancances. Ara, les necessi-
tats són unes altres, tot i que continuarem 
arreglant carrers, millorant els equipa-
ments i planificant la ciutat com fins ara, 
amb criteris d’equilibri i sostenibilitat. 
Tenim grans projectes, com ara la trans-
formació de la B23, que permetria acabar 
amb una barrera històrica. Hi treballarem 
en ferm per aconseguir el suport dels go-
vern central i català.
Potser ja no hi ha tants projectes urbanís-
tics, però crec que els reptes a assolir ara 
són encara més grans: ser una ciutat de re-
ferència no només pels seus serveis, sinó 
també per la seva gent.

Com definiria el nou govern 
municipal?
Som un govern amb incorporacions de 
nous regidors i regidores amb un marcat 
perfil professional. Gent compromesa i 
gent capaç de gestionar, que vénen de di-
ferents àmbits de la societat santjoanenca. 
Però, el més important, és que són bona 
gent i s’estimen la ciutat tant com jo.

“Un plenari més plural 
permet sumar nous 

enfocaments i sensibilitats”
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La calle Montilla, en Les Planes, finaliza las obras de remodelación • Continúan a 
buen ritmo los trabajos de soterramiento de la línea de electricidad de 

alta tensión en el límite con Cornellà

La mejora de la ciudad es constante. Hace 
unos días finalizaba definitivamente la 
intervención en la calle Montilla, entre 

Mare de Déu de la Mercè y Gran Capità, que 
también incluía la eliminación de los cables 
eléctricos aéreos en las vías Industria, Andalu-
cía y Travessera de la Llum. Tras la mejora, los 
peatones han ganado espacio ya que las aceras 
se han ampliado aproximadamente un metro; 
se han aumentado los puntos de luz; se ha in-
corporado nuevo mobiliario urbano y árboles, 
además de mejorar el alcantarillado.

Soterramiento de líneas eléctricas
Por otro lado, continúan los trabajos para so-
terrar la línea eléctrica de alta tensión en el lí-
mite del término municipal de Sant Joan Despí 
con Cornellà, en el barrio de Fontsanta-Fatjó. 
Gracias a las obras desaparecerán seis de las to-
rres existentes y el cableado eléctrico aéreo que 
forman parte de este trazado, mejorando nota-
blemente el impacto visual. Los trabajos, que 
se alargarán hasta finales de este año, han sido 
posibles después de que el Àrea Metropolitana, 
que financia la obra junto a los ayuntamientos 
de Sant Joan Despí y Cornellà, firmara un con-
venio con Endesa.

La calle Montilla estrena imagen. Aunque la vía abrió al tráfico en mayo después de una profunda remodelación, en las últimas 
semanas han finalizado completamente los trabajos con el grapado a las fachadas de las líneas de suministros que también se ha realizado en las calles 
Industria y Andalucía

La biblioteca Miquel Martí i Pol cierra del 
27 de julio al 31 de agosto para poner al 
día su sistema de climatización

LA CIUTAT

La Mercè Rodoreda abrirá durante agosto para mantener 
este servicio en la ciudad

En agosto el Ayuntamiento aprovechará para realizar mejoras 
en espacios públicos coincidiendo con el descenso de actividad 
en la ciudad durante este mes. Uno de los espacios afectados 
será la biblioteca Miquel Martí i Pol que cerrará del 27 de julio 
al 31 de agosto para mejorar la instalación de climatización. 
Para seguir ofreciendo el servicio de biblioteca, durante agosto, 
la Mercè Rodoreda abrirá de lunes a jueves de 15.30 a 20.30 h, y 
martes, miércoles y viernes de 10 a 14 h. 

Actuaciones que mejoran nuestras calles
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40 joves amb estudis superiors inicien 
la seva etapa laboral a l’Ajuntament

Segona edició del programa Work Experience

Tenen entre 18 i 30 anys i treballen en diferents departaments de l’Administració local

Sota el títol Work Experience, 
l’Ajuntament ha tornat a po-
sar en marxa aquest programa 

d’ocupació i formació que ha permès la 
contractació de 40 joves d’entre 18 i 30 
anys durant el mes de juliol. Aquesta és 
la segona edició del Work Experience. Els 
joves, que treballen en diferents àrees de 
l’administració local, disposen d’una ti-
tulació en formació professional (cicles 
formatius de grau mitjà i superior), un 
grau universitari o un màster. A més de 

ser contractats per l’Ajuntament, han 
rebut formació transversal destinada a 
millorar les seves capacitats, i eines per 
millorar la recerca de feina.
Aquest programa persegueix diferents 
objectius: donar una primera oportu-
nitat laboral a aquest col·lectiu; aug-
mentar l’ocupació; obrir les expectatives 
dels joves en el mercat laboral a través 
de l’experiència en una empresa, en 
aquest cas l’Administració local, alhora 
que impulsar la confiança i la motivació 

entre un col·lectiu que està patint espe-
cialment les conseqüències de la crisi 
econòmica, tot i la seva formació.
Els 40 joves que es van incorporar l’1 de 
juliol tenen perfils molt diversos: n’hi ha 
amb graus en sociologia, història, belles 
arts, educació primària o en ciències 
polítiques, a més de graduats en cicles 
formatius en arts gràfiques, producció 
audiovisual, atenció a les persones en 
situació de dependència, administració 
i finances, etc.

A més de ser contractats durant un mes, els 40 joves han rebut formació destinada a millorar les seves capacitats

A l’agost es modifiquen els horaris de diferents equipaments
Durant el mes d’agost, a causa de les vacances estiuenques, 
la majoria d’equipaments de la ciutat modificaran el seu 
horari. De dilluns a divendres, el CAP Les Planes obrirà de 
8.30 h a 14.30 h, i el CAP Verdaguer ho farà de 13.30 a 20 
h. També pateixen canvis serveis municipals com els que 
fan els equips de serveis socials que atendran de dilluns a 
divendres, de 9 a 15 hores només al Centre Cívic Les Planes 
(per concertar cita es pot trucar al 93 477 01 37). Pel que 

fa als poliesportius, el Salvador Gimeno tancarà de l’1 al 16 
d’agost, i el Francesc Calvet ho farà del 15 al 31. Per la seva 
part, les dependències de Promoció Econòmica oferiran 
atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. L’Àrea 
de Serveis a la Persona romandrà tancada de l’1 al 30 d’agost,  
i el Centre Jujol-Can Negre, el Casal de Joves El Bulevard i 
els centres cívics Torreblanca, Antoni Gaudí i Sant Pancraç 
restaran tancats.
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Ajudes a la rehabilitació de naus al 
polígon industrial Fontsanta

La zona industrial de la ciutat, immersa en un procés de millora

L’Àrea Metropolitana de Barcelona destinarà 342.000 euros per dur a terme 23 
projectes de millora i adequació d’espais en aquesta zona industrial

Ubicada al Centre d’Empreses Fontsanta, aquesta empresa dedicada a 
la producció de làpides personalitzades (amb fotografies, motius grà-
fics, efectes originals, etc.) sobre un material innovador, el Custones, 
ha rebut el Premi FEMINDÚSTRIA del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
El guardó distingeix aquesta empresa per la seva innovació indus-
trial i per la seva capacitat de creixement en els propers anys, tant al 
mercat nacional com internacional. L’empresa va començar al Centre 
d’Empreses Fontsanta l’any 2012. A la imatge, José Carlos Ramos, un 
dels fundadors de l’empresa, recollint el guardó.

L’empresa santjoanenca Forever Us 
rep el Premi Femindustria

Els industrials del Polígon 
Fontsanta de Sant Joan Despí 
començaran durant els propers 

mesos els treballs de millora de les 
seves naus gràcies a una subvenció 
atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el marc del programa de 
millora d’insfraestructures i de compe-
titivitat de polígons industrials i àrees 
d’activitat econòmica. Aquest progra-
ma, del qual ja s’ha obert una segona 
convocatòria, beneficiarà 19 empreses, 

que rebran 342.158 euros que inverti-
ran en 23 projectes de millora. La ma-
joria de projectes es destinaran al tan-
cament de parcel·les, la neteja de patis 
o la millora de façanes, en funció de 
les necessitats dels empresaris que han 
presentat els projectes. 
Aquesta subvenció ajudarà a dina-
mitzar el polígon industrial i a po-
sar en marxa la redefinició d’usos en 
què treballa l’Associació d’Industrials 
i Propietaris i l’Ajuntament. De fet, 

l’Ajuntament va aprovar al setembre de 
l’any passat una ordenança d’adaptació  
de les condicions d’edificació per 
tal d’adequar-la a una nova reali-
tat. Aquest polígon es va començar a 
construir als anys 70 i és evident que, 
40 anys després, les necessitats i la rea-
litat econòmica han canviat. Aquesta, i 
altres mesures que s’estan estudiant de 
manera conjunta amb l’Ajuntament, 
ajudaran a millorar-lo i redefinir-lo 
com a eix vertebrador de la ciutat.
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Promodespí simplifica els tràmits per 
posar en marxa un negoci

Nou servei al centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

Finaliza la reparación de una tubería de distribución de agua en Les Planes

El 10 de julio se reabrió al tráfico el tramo de la calle John F. Kennedy entre Francesc Cambó y plaza de Espanya, en el 
barrio de les Planes, que tuvo que cerrarse debido a la rotura de una tubería del sistema de distribución de agua potable de 
Aigües de Barcelona que úne los depósitos de Cornellà y Esplugues. Este incidente, ocurrido el 2 de julio, estuvo también 
en el origen, al día siguiente, de la deflagración de una tubería de gas que necesitó de la intervención de ocho vehículos 
de los bomberos.  Según fuentes de Endesa, el incendio se produjo cuando uno de sus operarios, que intentaba arreglar 
una avería eléctrica producida a raíz de la rotura de la tubería de agua,  dañó una de gas produciendo la deflagración. Dos 
incidentes que , afortunadamente no provocaron daños personales pero sí materiales y de cortes de suministros.

Facilitar que una persona emprenedora pugui iniciar al 
més aviat possible l’activitat alhora que simplificar els 
tràmits per iniciar la feina, és l’objectiu del nou Punt 

d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) que es posarà en marxa al 
setembre a les dependències municipals de Promoció Econò-
mica. A aquests objectius hem de sumar que la majoria de 
gestions es podran fer de manera telemàtica, fet que també 
escurçarà el termini perquè l’empresa sigui una realitat.
I com funciona? Una persona que vulgui iniciar una nova 
activitat econòmica ha de concertar una cita amb el perso-
nal de Promoció Econòmica per formalitzar el DUE (docu-
ment únic empresarial). Això permetrà que, un cop reunida 
tota la documentació, l’alta d’una societat de responsabilitat 
limitada –un cop feta la signatura davant de notari– trigui 
només 4 dies i arriba a gestionar d’un sol cop fins a 22 trà-
mits administratius. En el cas d’un autònom, la constitució 
de l’activitat es realitza en un màxim de dues hores durant el 
mateix dia. Gràcies a aquest punt, les persones emprenedo-

El nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), que entrarà en servei a partir del 
setembre, permetrà gestionar fins a 22 tràmits d’una sola vegada

La calle se reabrió al tráfico el 10 de julio (foto de la izquierda). A la derecha, aspecto que presentaba la vía tras el rebentón de la tubería

res estalviaran interlocutors, desplaçaments i, sobretot, temps, 
ja que serà el personal de Promoció Econòmica el que l’ajudi 
a tramitar la constitució de la nova empresa. Aquest punt està 
acreditat pel Ministeri d’Indústria.
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L’aposta pels idiomes

Acaba el curs 2014-2015 i toca fer balanç. Fa més de cinc 
anys l’Ajuntament va fer un aposta decidida per, a tra-
vés de diferents projectes, impulsar el coneixement de 

l’anglès. L’àmbit educatiu, a través d’una comissió formada per 
professorat, mestres i l’Ajuntament,  ha treballat en aquest temps 
en diferents propostes que, amb el temps, han ajudat a incre-
mentar el domini d’aquesta llengua. Activitats conjuntes entre 
l’alumnat de primària i secundària com l’storytelling, cantades 
de nadales o la tasca voluntària dels Sharing to learn (alumnes 
de l’Escola Americana han fet reforç oral en totes les escoles de 
primària) són alguns dels exemples. Aquest any, tal i com expli-
ca Francesca Ortega, representant de les escoles de primària a la 
comissió d’anglès “la feina s’ha centrat molt a treballar la me-
todologia que fem servir les escoles i els instituts perquè totes 
intentem que els infants arribin amb el mateix nivell d’anglès 
quan passen a la secundària”. Una tasca conjunta que els ha ser-
vit per posar en comú metodologies i experiències. Ortega assen-
yala que el proper curs se seguirà treballant en la mateixa línia 
perquè l’experiència és molt positiva.

Anglès a la ciutat
Fora de les aules, l’anglès també ha pres un protagonisme destacat 
amb els grups de conversa (enguany se n’han fet 13 d’anglès, fran-
cès i alemany) en què han participat al voltant de 130 persones; 
s’han fet xerrades trimestrals en anglès; s’han lliurat beques per 
fer una estada lingüística a Irlanda, i a l’octubre obrirà, a la Torre 
de la Creu, una seu de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universi-
tat de Barcelona (UB). Una aposta que seguirà a partir del proper 
curs amb noves propostes.

La comissió educativa d’anglès formada per l’Ajuntament, mestres i professorat fa 
un balanç positiu de la feina en comú que han realitzat aquest curs

Mestres i professors dels centres educatius de la ciutat que formen part de la comissió que lidera la millora de l’anglès dins de les classes

Grups de c onversa. Els voluntaris coordinadors dels grups de con-
versa van fer balanç del curs en una trobada amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, i la regidora d’Educació, Gemma Guàrdia. A Sant Joan 
Despí hi ha 13 grups de conversa en anglès, alemany i francès.

Xerrades en anglès. A la imatge, la Cristina Neira i l’Alba 
Arroyes, becades amb l’estada lingüística a Irlanda l’any passat, 
que van fer una xerrada per explicar la seva experiència. A més, 
la Cristina Neira va fer una presentació en anglès del seu treball 
de recerca Heroes without weapons, una feina premiada als 
Premis dels Treballs de Recerca de Sant Joan Despí i als Premis 
Ramon Llull de Treballs de Recerca de Batxillerat en la categoria 
d’Humanitats.
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Estada lingüística a Dublín. 
La Laura Gili, la Cristina Sánchez-Pajares i la 
Neus Ramos són les tres estudiants guanya-
dores d’una beca amb la qual passaran dues 
setmanes a Dublín per millorar el seu anglès. 
Durant aquest temps estaran acollides a casa 
d’una família i faran un curs intensiu. Elles 
són les guanyadores d’una convocatòria a la 
qual es van presentar 13 estudiants de primer 
de batxillerat dels instituts Jaume Salvador 
i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu 
Instructiu. Des de fa quatre anys, l’Ajuntament 
organitza aquesta beca que té per objectiu 
afavorir que els estudiants puguin millorar el 
seu anglès.

L’Escola d’Idiomes de la Universitat de 
Barcelona inicia l’activitat
Sant Joan Despí és la segona seu de l’Àrea de Formació Complementària de la 
Universitat de Barcelona  • Més d’un centenar de persones ja han fet les proves de 
nivell per matricular-se als cursos d’anglès que s’iniciaran a la tardor

La Torre de la Creu va iniciar el 13 de juliol 
l’activitat com a seu de l’Àrea de Formació 
Complementària de la Universitat de Barcelona 

(UB) amb un curs sobre el modernisme. L’emblemàtic 
edifici de Josep Maria Jujol és també seu de l’Escola 
d’Idiomes Moderns (EIM) en la qual començaran 
classes d’anglès, francès i alemany aquesta tardor.
Aprofitant l’obertura del curs, el rector de la Univer-
sitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i l’alcalde, Antoni 
Poveda, van visitar les instal·lacions. El rector va co-
mentar que “aquest és un equipament al servei del 
coneixement, al servei dels ciutadans. Amb aquest 
centre, la UB està més a prop dels ciutadans, fem 
una universitat més propera”, mentre l’alcalde va 
afegir “a Sant Joan Despí fa molt de temps que tre-
ballem per l’aprenentatge d’idiomes, i volíem tenir 
una escola d’idiomes. Els idiomes ens fan més in-
ternacionals, com ho és també el modernisme de 
Jujol”.
Des de mitjan juny, quan va començar l’atenció al 
públic, el centre ha rebut la visita de més de 630 per-
sones, 130 han fet proves de nivell i s’han matriculat 
35 ciutadans i ciutadanes. Us recordem que els ciuta-
dans de Sant Joan Despí tenen un descompte del 25% 
en la matrícula. Més informació al telèfon 93 477 32 
35 o al correu eim.informacio@ub.edu.

L’equipament educatiu és a la Torre de la Creu

A dalt, un dels moments de la presentació de la nova Escola d’Idiomes Moderns 
amb el rector de la UB, Dídac Ramírez, i l’alcalde, Antoni Poveda, acompanyat per 
Josep Maria Jujol fill, que va assistir al primer curs sobre el modernisme. Per sobre 
d’aquestes línies, la casa modernista, llesta per  acollir les classes d’idiomes
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Acaba el curs. Gairebé un any de feina que després, com mostren 
aquestes imatges, es tradueix en un reconeixement a través de pre-
mis o amb el lliurament de diplomes que acrediten que s’han asso-
lit els objectius del curs. Enguany s’ha fet el I Premi d’Excel·lència 
que ha premiat els 9 alumnes que han tret més d’un 9 a l’ESO, al 
batxillerat i als cicles formatius. En el marc d’aquest acte també es 
van lliurar els Premis de Reconeixement als Bons Resultats Acadè-
mics que han recaigut en 23 alumnes amb els millors expedients 

dels cicles educatius de l’ESO, batxillerat i cicle formatiu de grau 
mitjà. Aquests darrers dies també s’ha fet la cloenda del programa 
d’Acompanyament a l’estudi, en què han participat 55 infants; la 
del Programa de Formació i Inserció (PFI) que enguany ha tingut 
32 alumnes; dels projectes Avança i Temps Lliure del Centre Obert 
de Fusteria en que han participat 35 nois i noies, i el lliurament de 
les orles als 59 alumnes que han finalitzat els estudis de batxillerat 
de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia.

Premis d’excel·lència i de reconeixement als bons resultats acadèmics Graduació de batxillerat a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Cloenda projecte Temps Lliure Centre Obert de Fusteria Cloenda projecte Avança Centre Obert de Fusteria

Cloenda del programa Acompanyament a l’estudi Cloenda del programa PFI-Transició al Treball

L’hora del reconeixement
Cloenda del curs escolar 2014-2015

Després de l’esforç, la constància i la dedicació, arriba el moment de recollir 
els fruits de la feina feta durant el curs
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Inscripcions  als nous 
cursos de català
El Servei Local de Català farà les proves de 
nivell i matrícula els dies 15, 16, 17, 21 i 22 de 
setembre a l’Àrea de Serveis a la Persona. Com 
a novetat, si hi ha un mínim d’inscrits aquest 
curs s’oferirà un curs de C2 (l’antic nivell D). Us 
recordem que les persones en atur, membres de 
famílies nombroses, monoparentals i pensio-
nistes gaudeixen de bonificacions en el preu de 
la matrícula. Més informació al telèfon 93 477 
00 92 o al correu santjoandespi@cpnl.cat.

        Places vacants 
a les escoles bressol públiques

Les places disponibles són per a infants nascuts el 2015, 2014 i 2013 
de les escoles bressol El Gegant del Pi, El Timbal, Sol Solet i La Pomera. 
 
Informació i inscripcions: 
Departament d’Educació i Família 
Àrea de Serveis a la Persona, av. de Barcelona, 41 
telèfon 93 477 00 51

Brillant selectivitat
La pràctica totalitat de l’alumnat dels centres 

educatius de Sant Joan Despí que han participat 
en els exàmens de la selectivitat l’han aprovada

Nou grup de suport a 
persones cuidadores
A partir de setembre es posarà en marxa un nou 
grup de suport emocional i d’ajuda mútua per a 
persones cuidadores de familiars. Aquests grups 
són espais de trobada de persones que presenten 
una situació similar perquè puguin compartir 
les seves necessitats, preocupacions i vivències. 
Per participar-hi, cal inscripció prèvia a l’Àrea de 
Serveis a la Persona (93 477 0051). Les sessions 
es faran els dilluns de 17 a 18.30 h.

Resultats de les PAU a la ciutat

El dies 9, 10 i 11 de juny es van fer les temudes proves d’accés a la uni-
versitat (PAU) que per als estudiants dels centres educatius de Sant Joan 
Despí han anat força bé: 90 dels 91 alumnes de segon de batxillerat dels 
instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i Ateneu 
Instructiu, han aprovat. Aquest any, les tres millors notes han estat molt 
igualades. Sergi de la Torre (Ateneu Instructiu) ha aconseguit un 8,99; 
Carles Cidraque (Jaume Salvador i Pedrol) ha arribat al 8,40, mentre 
que Edgar González (Francesc Ferrer i Guàrdia) ha tret un 8,45. Enho-
rabona a tots tres. Contràriament al que succeïa en els darrers anys, on 
les noies ocupaven els primers llocs, aquest any els millors resultats dels 
instituts a la ciutat han estat per a tres nois.

Les aules d’estudi van ampliar l’horari per donar més servei als joves que s’hi presentaven

Clubs de lectura per a 
gent jove
Aquesta tardor es posaran en marxa clubs de 
lectura adreçats a joves de 14 a 18 anys a les 
biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodo-
reda. Per participar-hi ja podeu fer les inscrip-
cions en aquests dos equipaments.
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Orgull de ciutat. Coincidint amb l’inici de la Festa Major, l’Ajuntament ha lliurat els Premis Sant Joan Despí, uns guardons que volen posar en valor la feina 
que desenvolupen comerços, entitats i personalitats de la ciutat en diferents àmbits. Aquest any han rebut el Premi Sant Joan Despí l’escriptora local Pepa Mayo, 
autora de diverses novel·les, contes, antologies i guionista de curtmetratges, un dels qual va rebre el premi del públic dels Premis Phonetastic Sitges Mobile Film 
Festival; el Servei Local de Català que celebra aquest any el 25è aniversari a Sant Joan Despí per la tasca envers la normalització lingüística desenvolupada a la 
ciutat; la Mireia Costillas, una jove promesa de la gastronomia que recentment ha guanyat un premi del Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya orga-
nitzat per l’Escola Joviat de Manresa; Ràdio Despí, per donar veu a l’actualitat informativa de la ciutat i a les entitats durant 20 anys; la Floristeria Palmira, amb 
30 anys de trajectòria i els Talleres Cerezo, per 50 anys dedicats a una ferreria que ha passat tres generacions, i per últim, l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats, 
ASALRE, pels 31 anys d’atenció a les persones que pateixen aquesta malaltia.

Corbacho, encantat amb Sant Joan Despí. L’actor i director de cinema Jose 
Corbacho va fer  un pregó molt centrat en la ciutat, i va aconseguir la complicitat 
del públic que omplia la plaça del Mercat.

sjd
premis

’
LA FESTA

Revetlles molt festives. Com ja és tradició, els quatre barris de la ciutat van 
tenir la seva revetlla, amb sopar a la fresca i ball fins a la matinada.
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Els ritmes més actuals . La festa de Ràdio Falixbac va tornar a 
ser un reclam per a centenars de joves que, de nou, van omplir 
el parc de la Fontsanta ballant al ritme dels èxits del moment 
amenitzats pels populars locutors de l’emissora.

Balls, danses i molta música. Sobre aquestes línies, de dalt a 
baix, la Mostra de Coreografies de DansaDespí;  l’actuació de 
l’Esbart Dansaire; un moment de la Vetllada Flamenca, i la mostra 
de l’escola de dansa de Loly Pelaez. A l’esquerra, Manel Fuentes 
amb el seu espectacle tribut a Bruce Springsteen; l’actuació 
d’havaneres a la plaça del Mercat; el concert de sarsuela de Cor de 
Flora, i una de les actuacions del show Rapsusklei meets sr. Wilson.
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Txarango, gran concert la nit de Sant Joan. L’actuació del conjunt 
català no va decebre els seus fans, que van tenir una revetlla molt 
especial cantant i ballant els èxits del que, ara per ara, és el grup de 
música catalana de més gran projecció.

Una festa de tradició. Les nostres tradicions també han tingut un paper 
destacat a la Festa Major. A dalt, un moment de la Trobada i Ball de Gegants. 
Sobre aquestes línies, l’actuació castellera i l’arribada de la ‘flama del Canigó’ 
que encén simbòlicament les fogueres de la Nit de Sant Joan.

Els nens i nenes, actius durant la Festa Major. Han estat moltes 
les opcions que els infants de la ciutat han tingut durant els dies de 

festa com bé mostren aquestes instantànies: festa de l’aigua,  
taller de bombolles, màgia amb en Mag Txema, jocs de taula, tea-

tre i circ o el rebombori de festa al parc Fontsanta, entre d’altres.
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Retratant moments de festa. Per primera vegada s’ha convidat també als 
usuaris de l’aplicació Instagram a fer un seguiment fotogràfic de la Festa Major, 
amb tres categories: millor foto, millor ‘selfie’ i imatge amb més ‘m’agrada’. Fins 
al final de la festa (24 de juny) es van publicar un total de 154 fotografies.

Les millors tapes. La Ruta de la Tapa de Fes-
ta Major s’ha convertit ja en tot un clàssic. A 
l’esquerra, les tapes guanyadores del concurs 
a la tapa més original (Follia) i a la més sa-
borosa (Amybar). A dalt, la foto guanyadora 
del concurs de tapes convocat a Instagram. 
Els restauradors van vendre 25.764 tapes que 
representa uns guanys de 51.528 euros.

Correfoc intens. El correfoc va ser, de nou, 
espectacular. Les vuit colles participants i les 
seves bèsties van presentar un gran espectacle 
pirotècnic, des de la plaça del Mercat al parc de 
la Fontsanta.

Un piromusical que va sorprendre. El punt 
i final de la festa d’aquest any va arribar amb 
sorpresa: el tradicional castell de focs artificials 
del parc de la Fontsanta va tenir música, i va 
esdevenir un fantàstic espectacle piromusical
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l’estiu més divertit!
Casals i campus,  una manera divertida d’iniciar les vacances aprenent i compartint

Casals, campus.... Després del col·le són 
molts els infants que participen en els casals 
i campus que organitzen l’Ajuntament i 
les entitats de la ciutat. Activitats espor-
tives, jocs, aprenentatge, companyonia... 
són molts els avantatges que les famílies 
troben en aquestes activitats que any rere 
any s’han diversificat per donar resposta 
a les inquietuds dels nens i les nenes. Les 
imatges parlen per si mateixes. Aquest any, 
els campus esportius municipals han assolit 
una ocupació mitjana del 74% en els dos 
poliesportius, mentre que en el cas dels 
casals que organitzen els esplais El Nus i El 
Tricicle han omplert les places gairebé al 
100%, i, fins i tot, en determinats torns, ha 
calgut ampliar-les.

sjd’
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Aquí teniu alguns dels moments dels campus i casals en imatges. A la pà-
gina anterior, infants del campus que organitza el club Levante Les Planes; 
ruixada al casal del barri Centre, a l’escola Sant Francesc d’Assís; l’alcalde, 
Antoni Poveda, en una visita als casals de la ciutat, i sobre aquestes línies, 
infants preparant pa al casal de les Planes, i un moment del casal d’anglès 
que es fa a l’Espai 3

... i moltes activitats més. La programació cultural 
estiuenca Nits de Juliol va començar amb una cita que 
segur tindrà continuïtat: la Festa Holi (fotografies supe-
riors). Centenars de persones es van aplegar al parc de 
la Fontsanta el 4 de juliol per gaudir d’una festa d’origen 
hindú dedicada a l’amor i els colors. Molt bona acolli-
da tenen també els concerts al Solàrium del Salvador 
Gimeno que cada dijous de juliol ens convida a sentir 
bona música a la fresca. A la dreta, el concert acústic d’El 
Último Tributo, un homenatge a un dels millors grups 
espanyols dels 80, El Último de la Fila. Encara podrem 
gaudir de música fins al dia 30, i de sardanes, o el 10è 
aniversari d’El Bulevard. Consulteu tota la programació al 
web www.sjdespi.cat

A dalt, esclat de colors de la Festa Holi, i a la petita, un grup de joves 
‘multicolors’ després de la llançada de pols de colors. Sobre aquestes 
línies, el primer concert del Solàrium Nit, un tribut a El ÚItimo de la Fila
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CURSoS I TALLERS

J
´ www.sjdespi.cat

Tallers de joves a El Bulevard
Inscripcions a partir de l’1 de setembre

Escola Municipal d’Art Centre Jujol-Can Negre
Inscripcions des de l’13 de juliol 

Tallers als centres cívics Antoni Gaudí i Torreblanca
Inscripcions durant el mes de setembre

Tallers de la gent gran a l’Àrea de Serveis a la Persona
Inscripcions des del 6 de juliol fins al 18 de setembre

Tallers de dones a l’Àrea de Serveis a la Persona
Inscripcions a partir del 2 de setembre 

Segur que en trobes més d'un 
que t'interessa!
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Un total de 225 nens i nenes de les escoles de Sant Joan Despí participen en aquest projecte, 
que vol atreure la presència de papallones, indicadores de bona salut ambiental

Jardí preparat perquè les papallones en fa-
cin casa seva. 225 alumnes dels col·legis 
Joan Perich Valls, Espai 3, Sant Francesc 

d’Assís, El Brot i el Gran Capità (incloses a la 
Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat) van parti-
cipar, el 9 de juny, en una jornada de plantació 
per crear el Jardí de les Papallones al parc de la 
Fontsanta. L’objectiu és crear un espai que afa-
voreixi la presència de papallones, una espècie 
bioindicadora que, només amb la seva presèn-
cia, ens informa de la bona salut ambiental. Per-
què aquest jardí sigui una realitat, s’ha dissen-
yat un espai amb diferents ambients de plantes. 
Durant la jornada es van plantar 848 exemplars 
de plantes aromàtiques, de bosc, nectaríferes, 
aquàtiques, de prat i d’hort. Els infants també 
van participar en tallers relacionats amb les pa-
pallones i la biodiversitat.
Lluny de ser una activitat puntual, el Jardí de les 
Papallones és un recurs educatiu per observar, 
identificar i estudiar els insectes i les plantes, 
conèixer les seves relacions i la importància que 
tenen per al nostre entorn. Aquest és el primer 
projecte en comú que realitzen aquestes escoles 
que formen part a la nostra ciutat de la Xarxa 
d’Escoles per la Sostenibilitat.

El Jardí de les Papallones comença a 
créixer al parc de la Fontsanta

La plantada del jardí es va fer el 9 de juny i hi van participar 225 infants de centres 
educatius que formen part de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat

El jardí es troba molt a prop de les 
vinyes del parc, un altre projecte 
educatiu vinculat al parc
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Sant Joan Despí | OCTUBRE-DESEMBRE 2015

TEATRE MERCÈ RODOREDA

Divendres 2 d’octubre a les 22 h

IDIOTA
Divendres 16 d’octubre a les 22 h

THE FUNAM VIOLISTAS

Divendres 13 de novembre a les 22 h

FER RIURE ÉS UN ART
Diumenge 13 de desembre de 10 a 14 h

TALLER DE GOSPEL
Diumenge 13 de desembre a les 18.30 h

Concert de gospel tradicional:
TWOCATS PEL GOSPEL
 

Divendres 18 de desembre a les 22 h

LA PLAZA DEL DIAMANTE

TEATRE
FAMILIAR

MERCÈ
RODOREDA

BULECLUB 
DE LA

COMÈDIA
Sala El Bulevard

Divendres 23 d’octubre a les 22.30 h

YO SOY
ÁLVARO CARMONA

Diumenge 25 d’octubre a les 12 h

LES PRINCESES TAMBÉ
ES TIREN PETS

Diumenge 22 de novembre a les 12 h

PATATU

Divendres 20 de novembre a les 22.30 h

CHISKY & CHISKYPALDIS
TRIBUT A FITO & FITIPALDIS

Diumenge 15 de novembre
Sessions a les 10.30 hores, a les 11.30 hores i a les 12.30 hores

PIU-PIU

Anunci Teatre Octubre-desembre 2015.indd   1 14/7/15   17:51
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Grans noms de 
l’escena teatral a la 
nova temporada
Les entrades ja es poden adquirir al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda i al web teatresdespi.cat

Ja tenim les obres de la nova temporada de teatre de tardor i hi-
vern que es faran als escenaris del Teatre Mercè Rodoreda i la 
Sala Bulevard a partir de l’octubre. L’Ajuntament ha confeccionat 

una temporada diversa i adreçada a tots els públics. La comèdia negra 
Idiota, interpretada per Ramon Madaula i Anna Sahún, aixecarà el 
teló de la programació del Teatre Mercè Rodoreda el 2 d’octubre, que 
continuarà el dia16 amb The Funamviolistas, guanyadora del guardó 
Espectacle revelació 2014 dels XVII Premios Max de las Artes Escé-
nicas. Començarem el novembre rient amb un clàssic, Joan Pera, que 
presentarà l’obra Fer riure és un art (13 de novembre), i el desembre 
amb música amb un taller de gospel i un concert a càrrec de Twocats 
pel gospel (13 de desembre) i amb la superba interpretació de Lolita 
Flores que es fica en la pell de la Colometa de la La plaza del Diamante 
(18 de desembre). També al Mercè Rodoreda els més petits gaudiran 
amb Les princeses també es tiren pets, Patatu i Piu piu. Com ja és ha-
bitual, la Sala El Bulevard acollirà els espectacles de petit format: el 
monòleg d’Àlvaro Carmona i la música dels Chisky & Chiskypaldis, 
un tribut Fito & Fitipaldis. 

Entrades ja a la venda
Les entrades i els abonaments per als espectacles ja es poden comprar 
al web teatresdespi.cat i al Centre Cultural Mercè Rodoreda. Per úl-
tim, la temporada d’espectacles 2014-2015 ha portat a Sant Joan Despí 
33 espectacles que han vist 7.659 persones.

Lolita Flores es fica en la pell de la Colometa, protagonista de La plaza del Diamante

LA CULTURA
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festes de barri • bus turístic • festa 18 anys • exposició d’artistes locals • premis de relats breus de dones •  
consell dels infants • edudansa • aniversari de Ràdio Despí i de la residència Sophos

EN IMATGES

Festes de barri.  El primer cap de 
setmana de juny, el barri de Pla del 
Vent-Torreblanca va celebrar les 
festes de barri amb un munt 
d’activitats adreçades a grans i 
petits. A les fotografies inferiors, un 
moment de la mostra dels tallers 
del centre cívic, i a l’esquerra una de 
les actuacions infantils. Castellers, 
festa de l’escuma, havaneres amb 
rom cremat... i molt més per celebrar 
les festes. Ja al juliol, el barri de les 
Planes ha agafat el testimoni de les 
festes de barri que va celebrar el cap 
de setmana del 10 de juliol. A les 
fotografies superiors, Irene Calzado, 
presidenta de l’Associació ESTEL, fent 
el pregó de les festes, i  una de les 
actuacions del festival d’entitats que 
es va fer el divendres 10 de juliol. Un 
sopar popular, activitats infantils, 
mercat d’intercanvi... i moltes més 
propostes per gaudir de les festes.

Festa 18!.  Amb els anys ha esdevingut una cita clàssica de l’estiu. Es tracta de la Festa 18 en 
què  participen els joves que enguany arriben a la majoria d’edat. 120 joves van compartir 
una bona estona a les piscines de la Fontsanta on van, fins i tot, participar en el sorteig d’una 
bicicleta. Felicitats!
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20è aniversari de Ràdio 
Despí.  L’associació va cele-
brar una festa al Centre Cívic 
Les Planes, el 4 de juliol, per 
compartir amb la ciutadania 
aquests 20 anys a les ones.
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festes de barri • bus turístic • festa 18 anys • exposició d’artistes locals • premis de relats breus de dones •  
consell dels infants • edudansa • aniversari de Ràdio Despí i de la residència Sophos

Bus turístic.  65 persones 
grans van fer un tomb 
per Barcelona dalt d’un 
bus turístic en una ruta 
nocturna que els va 
portar a alguns dels llocs 
més emblemàtics de la 
capital catalana, com ara 
la Sagrada Família o les 
fonts de Montjuïc.
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10è aniversari de la 
Residència Sophos. Fa 
deu anys va obrir les portes 
aquesta residència de gent 
gran. Per commemorar 
l’efemèride, el 4 de juliol, es 
van fer activitats al centre, 
on no va faltar el tradicio-
nal pastís.

Exposició d’artistes locals.  
El Centre Jujol-Can Negre 

ha acollit una exposició de 
les obres d’una cinquantena 

d’artistes de la ciutat. Una 
mostra de la rica creativitat 
local plasmada en pintures, 

escultures, fotografies, etc. A 
la imatge, l’alcalde, Antoni 

Poveda, durant la inaugura-
ció de la mostra.

Lliurament dels Premis de Relats Breus de Dones.  El 
10 de juny, el Teatre Mercè Rodoreda va acollir el lliura-
ment d’aquests guardons. El premi a la millor obra escrita 
per una dona resident a Sant Joan Despí v a recaure en 
María Magdalena Tomeo pel relat Besar el terra pre-
gant als déus, mentre que Montserrat Gil, amb el relat El 
malson va aconseguir el guardó a la millor obra escrita 
per una dona no resident a Sant Joan Despí. També es van 
lliurar premis a cinc finalistes: Carme Caum, Ascensión 
García, Marta Lacruz, Blanca Tora i Carmen López de la 
Fuente. Els primers premis tenen una dotació econòmica 
de 500 euros, i el de les finalistes de 100 euros. 34 dones, 
12 d’elles de Sant Joan Despí, han participat en aquesta 
edició. En l’acte es va fer la cloenda dels tallers de dones.

Els escolars dansen.  275 escolars de segon de primària es van aplegar, 
el 5 de juny, davant de l’Àrea de Serveis a la Persona per fer la cloenda del 
programa Edudansa tot ballant danses tradicionals d’Irlanda i Escòcia.

Cloenda de curs del Consell dels Infants.  El 9 de juny, els 
consellers i conselleres es van reunir amb l’alcalde, Antoni Po-
veda, per fer balanç de les activitats que han realitzat aquest 
curs. Els infants han aportat les seves idees en projectes com 
els camins saludables o el mural artístic del pont de l’AVE.



28 Al Butlletí de setembre i al Facebook es publicarà una selecció de les 
fotografies rebudes. Hi haurà premi per a les millors imatges.

1     Inscriu-t’hi 
i recull la bandera de Sant Joan Despí:

• L’ÀREA de Serveis a la Persona.
 Av. Barcelona, 41
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h

• Grup de fotografia LA FINESTRA, 
Centre Cívic Les Planes
Dilluns de 17 a 18 h

També pots compartir-les a 
INSTAGRAM, al hashtag

 #vancancesSJD

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

3     envia-la per correu 
electrònic a 
vacances@sjdespi.net
fins al 4 de setembre

porta el nom de la ciutat per tot arreu
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi
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EXPOSICIONS

JULIOL

sjdespi.cat/agenda

26 diumenge

del 3 al 27 de setembre
INTERVALS DE SILENCIS
exposició de Cristina López
Centre Jujol-Can Negre
inauguració, el 3 de setembre, a les 20 hores

25 dissabte

23 dijous
	 22.30	hores
 SOLÀRIUM NIT: Born to band 
 solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno 
 Actuació d’aquest grup en format acústic que 
 interpretarà èxits del llegendari Bruce Springsteen.

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA
 punt de sortida: Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia: cannegre@sjdespi.net 
 93 373 73 63

	 20	hores
 BALLADA DE SARDANES 
	 plaça	de	l’Ermita
 ballada i sopar de carmanyola a càrrec de la Colla   
 Sardanista de Sant Joan Despí.

30 dijous
	 22.30	hores
 SOLÀRIUM NIT: The Ringos 
 solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno 
 Actuació d’aquest grup que interpretarà els grans   
 èxits dels Beatles.

	 22	hores
 SORTIDA CYCLE CHIC
 sortida: centre Mercè Rodoreda 
 passejada en bicicleta per Sant Joan Despí i copa   
	 final	al	concert	del	grup	de	versions	dels	Beatles,
 dins la programació del Solàrium Nit de les Nits de Juliol.

24 divendres
	 21.30	hores
 CINEMA A LA FRESCA: Piratas del Caribe,  
 la maldición de la perla negra  
 plaça del Sol Solet 
 Organitzada per l’AVV de l’Eixample.

31 divendres
	 21.30	hores
 CINEMA A LA FRESCA: 
 La nòvia cadàver   
 passeig del Canal/av. de Barcelona
 Organitzada per l’AVV El Pi.

del 14 al 26 de setembre
FOTOGRAFIES
exposició de Lucía Segura
biblioteca Miquel Martí i Pol
a l’espai La Fàbrica en horari de 17 a 20 hores

CURSOS 
i TALLERS 
MUNICIPALS

	 GENT GRAN
 inscripcions	a	l’ÀREA	de	Serveis	a	la	Persona	
 al juliol i al setembre. Els tallers començaran la 
 setmana del 19 al 23 d’octubre de 2015.  
 Es preveuen tallers de ioga, gimnàstica   
 terapèutica i gimnàstica integral per a gent  
 gran, balls de saló, memòria, manualitats,  
 costura, puntes de coixí, anglès i informàtica.

	 JOVES: BULETALLERS
 inscripcions	al	Casal	de	Joves	El	Bulevard	
 Els tallers començaran el 28 de setembre.  
 Es preveuen tallers de zumba i zumba 
 sentao, Bollywood, guitarra i baix. 
 Per a altres tallers i activitats puntuals: 
 www.despijove.cat

	 DONES
 inscripcions	a	l’ÀREA	de	Serveis	a	la	Persona	
 Tallers d’octubre a juny: sevillanes i ball  
 espanyol, country, teatre i pachwork.   
 D’octubre a desembre: arteràpia.

	 CENTRES CÍVICS
 inscripcions als centres cívics Torreblanca 
	 i	Antoni	Gaudí	
 informació als mateixos centres, al setembre.

	 CAN NEGRE-ESCOLA D’ART
 inscripcions al Centre Jujol-Can Negre 
 Ceràmica, moda (patronatge, confecció 
	 i	arranjament),	fotografia,	dibuix	i	pintura,		
 ioga, cuina. Cursos de Decoupage i Tifanny.  
 A la secció infantil i juvenil, tallers de 
 pintura, dibuix, expressió plàstica i   
 manualitats creatives. Informació de cursos  
 i activitats puntuals: cannegre@sjdespi.net 
 93 373 73 63

	 CURSOS DE CATALÀ
 inscripcions	a	l’ÀREA	de	Serveis	a	la	Persona	
 Proves de nivell i matrícules: 15, 16, 17, 21 i  
 22 de setembre, de 10 a 12 h i de 17 a 19 h.  
 Informació: 93 477 00 92 
 santjoandespi@cpnl.cat
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Foto de grup dels homenatjats amb l’alcalde

L’Ajuntament fa un acte de 
reconeixement als èxits esportius

L’1 de juliol es va celebrar per part 
de l’Ajuntament al Centre Mercè 
Rodoreda l’acte de reconeixement 

d’ascensos dels equips de les entitats es-
portives, dels resultats més rellevants 
d’aquesta temporada i dels èxits més sig-
nificatius obtinguts per esportistes de la 
nostra ciutat. 

Unes fites d’avui que són fruit del treball 
desenvolupat durant molts anys a les es-
coles esportives de la nostra ciutat i de la 
dedicació esportiva grupal o particular.
L’alcalde, Antoni Poveda, va destacar en 
l’acte la tasca que duen a terme les enti-
tats: “la vostra dedicació, la vostra tas-
ca altruista i sacrificada, la vostra bona 

feina, fa que avui puguem estar parlant 
de tants èxits esportius. Felicitats als 
jugadors i jugadores, a les juntes direc-
tives, entrenadors i delegats, i encorat-
jar-vos a continuar en aquesta línia de 
millora contínua, però sense perdre els 
nostres valors esportius. L’esport sense 
valors no és res!”

Es va retre homenatge a clubs i a esportistes individuals
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Handbol Sant Joan Despí: Sènior Femení, campió de lliga i ascens a 
Divisió de Plata femenina.
FC Levante Las Planas: Sènior femení, campió del seu grup de Sego-
na, ha jugat la fase d’ascens a Primera Nacional, però no ha aconseguit 
l’ascens.
Unió Esportiva Sant Joan Despí:  Campió de lliga juvenil i ascens a 
Preferent.
Club Tennis Taula Ateneu 1882: Equip veterans +40, tercer classificat 
al Campionat d’Espanya de veterans.
Bàsquet Club Sant Joan Despí: Sènior femení A, segon classificat del 
Campionat de Catalunya categoria A.
Club Sprim-Do: Campions de Catalunya en modalitats Katas estil Ko-
pkushinkai.
Sant Joan Despí Futbol Sala: Equip Sènior, campió de Tercera divisió 
grup 4 i ascens a Segona Divisió, en el seu primer any de competició.
Club Hoquei Línia Jujol: Categoria Juvenil, campió de Catalunya i ter-
cer d’Espanya.
Categoria Sènior Masculí, medalla de bronze al Play-off, campió Lliga 
Plata Nacional i ascens a Categoria Or Nacional.
Categoria Sènior Femení, campió Lliga d’Or 
i ascens a Categoria Elit.

Reconeixement a esportistes

Francisco Madrigal (Club Arc Despí), pel 

seu primer lloc al campionat provincial i els 

seus tercers llocs als campionats de Cata-

lunya a l’aire lliure i de round 900.

Giuseppe Távano, entrenador del Club 

Hoquei Línia Jujol, que ha aconseguit di-

versos títols.

José Vázquez, àrbitre de bàsquet des de fa 

nou anys a nivell nacional.

Iván Cerezo, campió d’Espanya d’handbol 

amb el FC Barcelona.

Ferran García, campió d’Espanya i de Copa 

d’Espanya de windsurf sub-17.

DESPÍ ESPORT
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La gimnasta de Sant Joan Despí, en el Campeonato de España  

El passat 20 de juny, el Club Patinatge Artístic Sant Joan 
Despí va presentar el seu festival d’estiu, dins del pro-
grama de Festa Major. 
Tot i ser una tarda de molta calor, el Pavelló del Mig és 
va omplir de gom a gom. 
El club, enguany, va realitzar el seu festival dedicat al 
Cirque du Soleil, fent un passeig per alguns dels es-
pectacles més coneguts d’aquests malabaristes de fama 
mundial.
Una barreja de color, coreografia, música i patinatge ar-
tístic que va fer gaudir a tot el públic present.
Al festival també és va fer una mostra dels patinadors 
individuals de competició del club, així com dels grups 
Xous que van participar en els campionats d’Espanya, 
junt als clubs convidats al festival, que en aquesta edició 
han estat el CPA Vilafranca i CPA Monjos.
Tota una tarda sobre rodes, on el públic va gaudir del 
treball que l’entitat realitza durant tot l’any.

La deportista de gimnasia ritmica Nerea Extremera, gimnasta del 
Club Rítmica Santfeliu y residente en nuestra ciudad, se proclamó 
Campeona de Copa Catalana en la categoría infantil, nivel VIII, el 
pasado 7 de junio. El título le permitió clasificarse junto a su compa-
ñera Laura Cruset en una de las tres plazas para la final del Campeo-
nato de España por equipos, celebrado los días  26 y 27 de junio en 
Pontevedra, en el que consiguió una excelente novena posición en el 
aparato de aro.

El Club Patinatge Artístic 
va dedicar el seu festival 
al Cirque du Soleil

La coreografia del festival es va inspirar en el famós circ canadenc

Nerea Extremera, campeona de la 
Copa Catalana de gimnasia rítmica
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Despedida a los primeros cadetes que 
cierran su ciclo en la Escola Blanc Blava

Los jugadores 
pioneros del fútbol 
sala en la 
ciudad, acaban su 
estapa de formación

En septiembre del 2005 comenzaba la historia de la Es-
cola de Futbol Sala Blanc Blava Despí. Con apenas 10 ni-
ños y niñas, un equipo técnico de dirección deportiva y 
la junta directiva se empezaba a dar forma al proyecto de 
esta escuela que hoy ya es una realidad.
La escuela actualmente cuenta con unos 120 jugadores 

repartidos en los 11 equipos comprendidos entre las ca-
tegorías Promesas y Cadetes.
La directiva, coincidiendo con la finalización de la tem-
porada, organizó un acto de despedida a los pioneros, 
que comenzaron con 6 ó 7 años a dar sus primeros pasos 
como jugadores de futbol sala. 

Torneig de Tir amb Arc Despí 
per Festa Major

El Club de Tir amb Arc Despí va organitzar el seu segon 
torneig, emmarcat en els actes de Festa Major. Va comp-
tar amb la participació de 30 arquers de  Barcelona, 
pertanyents al Club Montjuïc, Arc Rubí , Tir Arc Olesa i  
Sant Joan Despí.
El club de la nostra ciutat va guanyar amb autoritat en les 
categories long bow,  tradicional, compost i arc nu. En 
categoria olímpic masculina  es va imposar el Montjuïc.

El Tennis El Molí va celebrar 
el seu Torneig Social

El Club Tennis El Molí va celebrar el IV Torneig 
Social per a infants de l’escola de tennis. És un torneig 

que es disputa durant un cap de setmana. El dissabte 
juguen un total de 68 jugadors la fase de lligueta en 

totes les categories, des de benjamí fins a infantil i 
cadascun dels jugadors disputa tres partits de 30 mi-

nuts. El diumenge passen tots els nens i nenes a la fase 
d’eliminatòries, fins a arribar a les finals. 
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Enguany el Trofeu del San Pancracio ha 
comptat amb tres equips anglesos

Londres. Aquest ha estat el destí del trofeu de campió del 
Torneig Internacional Progreso Carrasco, que a la seva 
vuitena edició va tenir un marcat accent anglosaxó grà-
cies a la presència de tres equips anglesos, dos dels quals 
van jugar la final. 
El sorprenent guanyador, el Northern Town de Lon-
dres, que s’havia estrenat amb una contundent derrota 
per 3-0 amb l’amateur A de la UD San Pancracio al pri-
mer partit, es va imposar a la tanda de penals al Crofton 
Crusaders (Hampshire) en una emocionant  final que va 
finalitzar amb 1-1 al temps reglamentari.
A la final de consolació, el San Pancracio A es va impo-
sar al B.
Un torneig que, més enllà dels resultats, va permetre gau-
dir al camp del Barri Centre d’una apassionant jornada 
futbolística, on l’esportivitat i la germanor entre equips 
de dos països diferents va imperar en tot moment.

Participació de luxe al Torneig de futbol 
Cebrià Benages

L’At. de Madrid va mostrar la seva qualitat. A la foto inferior, Cebrià Benages al lliura-
ment de copes del torneig que porta el seu nom.

L’Atlètic de Madrid, que es va imposar en dues categories, va ser ‘l’equip estrella’

La Unió Esportiva Sant Joan Despí ha tancat 
la temporada amb la celebració del V Tor-
neig Cebrià Benages, que es va disputar en 
quatre categories: debutants, prebenjamins, 
benjamins i alevins. Un Trofeu emmarcat en 
les activitats de Festa Major. 
Enguany el club ha fet un salt de qualitat 
amb la participació d’equips de gran renom 
a nivell estatal com l’Atlètic de Madrid, que 
ha participat amb tres equips, l’Espanyol i la 
UD Fraga d’Osca, amb un equip aleví.
Es va proclamar campió en categories pre-
benjamí i benjamí l’equip matalasser, que 
va mostrar la seva gran qualitat; la final de 
categoria aleví la van disputar dos equips de 
Preferent del grup de Lleida, Bordeta i Cer-
vera, que es va decantar a favor dels primers.
Cal destacar el gran paper del benjamí A de 
la UE Sant Joan Despí, que va ser finalista 
de la seva categoria, caient per un ajustat 1-2 
davant l’Atlètic de Madrid.

El Trofeu Progreso Carrasco 
es va anar a Londres
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Podi del Club Ciclista en una carrera internacional

Nou èxit en descens per la corredora del Club Ciclista Sant Joan Despí

El Club d’Escacs Sant Joan Despí celebró sus torneos tradi-
cionales. En el escolar, realizado el 13 de junio, participaron 
nueve jugadores, todos de l’Escola Esportiva que jugaron un 
total de ocho rondas, sistema liga y a diez minutos finish. El 
campeón fue Alex Arroyes (quien tuvo un buen detalle en 
la última ronda, al ceder tablas contra un compañero de seis 
años).  Segundo fue Jorge Chesa y tercero Javier Sánchez.
Es de admirar como dos chicos de cinco y seis años jugaron 

sin importarles la edad de sus rivales. El torneo de rápidas 
se realizó el 20 de junio y otro año más el club se superó, 
rozando el aforo máximo con un total de 29 participantes de 
diferentes clubs de Catalunya. Hubo un total de 12 partidas, 
a cinco minutos finish y el campeón fue Esteve Jane (Car-
dona) con 10,5 puntos, segundo Xavier Galimany (Torre-
dembarra) con 9 puntos y tercero Iván Cano (Montornés) 
con 9 puntos.

Enguany s’ha disputat la segona carrera puntuable de la 
DVO Downhill Cup a Vallnord, pertanyent a la Copa Ca-
talana de ciclisme de descens. Aquesta carrera va con-
gregar els millors especialistes mundials d’aquesta disci-
plina. Èxit de participació, amb més de 200 riders, en el 
que fou el test de cara al Campionat Mundial que tindrà 
lloc a final d’agost per als màsters i principis de setembre 
per als elits.
L’Anna Gutiérrez de l’equip Bazuka Team, pertanyent 
actualment al Club Ciclista Sant Joan Despí, va pujar al 
podi junt amb l’actual campiona del món, l’anglesa Ma-
non Carpenter, i una altra de les noies més ràpides a es-
cala mundial, la francesa Myriam Nicole.
La ciclista es consolida com una de les millors del món en 
aquesta especialitat tan espectacular com és el descens.

Curs de meteorologia a càrrec del Centre Excursionista

A la jornada es van donar consells per quan hi ha canvis de temps

El Club Excursionista Despí va organitzar una jornada 
de meteorologia per aprendre a diferenciar les classes 
de núvols, l’efecte Föhn del vent, classes de vents i  petits 
experiments científics per entendre millor temes clima-
tològics a la muntanya. En el curs es van donar con-
sells i coneixements pràctics per ajudar a diferenciar si 
s’aproximen canvis importants de temps i com ens po-
den afectar quan tenim previst fer alguna ruta o un pic.
Una jornada pràctica que, en properes edicions, el club 
vol ampliar amb mes coneixements.

El Club d’Escacs celebró sus tradicionales torneos, escolar y de rápidas

Anna Gutiérrez, entre les millors especialistes mundials en descens
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           L’onada de calor va fer més dura 
la clàssica Cursa Ciclista de Festa Major

El passat dissabte 27 de juny es va celebrar la 69a Cur-
sa de Festa Major de Sant Joan Despí, 38è Gran Premi 
de “La Caixa”, una de les proves ciclistes més antigues de 
Catalunya. La Cursa va tenir una participació de 39 co-
rredors, de la màxima categoria, Elit i Sub-23.
Sota l’onada de calor del moment, els ciclistes van haver 
de donar 40 voltes a un circuit de 2 km, i ho van fer a 
una velocitat mitjana de 38,75 km/h.

Juan de Dios González, guanyador de la passada edició, 
va repetir victòria, va demostrar la seva superioritat, la 
seva adaptació a la temperatura elevada i el seu afecte 
per aquesta prova.
Destacar Marcos Gabriel Foch, primer classificat local. 
En la seva primera participació, va posar tot el seu es-
forç per fer-ho bé, rodant en el grup que encapçalava la 
cursa durant les primeres voltes.

Juan de Díos González , guanya de nou i Marcos Gabriel Foch, primer classificat local 

Podi dels guanyadors a 
les diferents categories

El Club Ciclista Sant Joan Despí va organitzar la 10a Cursa 
Open infantil BTT. Van participar-hi 72 nens i nenes, divi-
dits en cinc categories. 
Els guanyadors van ser Martí Comas i Anna Carreras (pre-
benjamins); Sergio Gómez (benjamins); Alan Teixidor i 

Ariadna Blanco (principiants); Unai Bargo i Sara Méndez 
(alevins) i Sergio Monge i Sandra Ortigas (infantils).
Amb un gran ambient, els infants van gaudir dels dos cir-
cuits que va preparar el Club Ciclista Sant Joan Despí, or-
ganitzador de l’esdeveniment.

72 infants van participar a l’Open BTT de Sant Joan Despí
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Els premiats, amb 
l’alcalde i el regidor 

d’Esports, en l’acte de 
lliurament 

Els Despí Esport, uns premis a la 
tasca en l’esport base

En el marc del sopar de la Cloenda de l’Esport Escolar, que 
es va realitzar el passat 12 de juny a les piscines Fontsanta, 
es van lliurar els premis de la 8a. edició d’aquests guardons.

Els Premis Despí Esport valoren la tasca desenvolupada per en-
titats i persones individuals envers l’esport de base. Són reconei-
xements a persones amb una especial trajectòria de dedicació i 
treball en l’àmbit de l’esport escolar, projectes especialment in-
teressants i accions d’entitats esportives destinades a millorar la 
qualitat del treball que s’està realitzant envers els infants que fan 
esport a la nostra ciutat.
Els premiats d’aquesta edició han estat els següents: Òscar Fer-
nández (UE Sant Joan Despí), Javier de la Cruz (FC Levante Las 
Planas), Rafael García (Bàsquet Club Sant Joan Despí), Dani Gi-
ménez (Handbol Sant Joan Despí), Victor Vinuesa (Club Tennis 

Taula Ateneu 1882), Josep Bracons (expresident de l’Handbol 
Sant Joan Despí) i Javier Pastor i Penya Blanc-i-Blava de Sant 
Joan Despí pel projecte d’implantació del futbol sala a la nostra 
ciutat.
A més, les diferents entitats que desenvolupen escoles esportives 
dels diferents esports també van rebre un reconeixement a la seva 
tasca: Clubs d’ Escacs, Bàsquet Club, Hoquei en Línia Jujol, Club 
de Patinatge Artístic, UE Sant Joan Despí, Club Tennis Taula 
Ateneu 1882, FC Levante Las Planas, Handbol Sant Joan i Penya 
Blanc-i-Blava.
Uns premis molt merescuts que posen en valor l’important tre-
ball que moltes persones i entitats esportives fan perquè, any da-
rrere any, el nivell de qualitat de l’esport en edat escolar arribi al 
nivell més elevat.

Lliurament d’uns guardons destinats a persones i entitats que potencien l’esport escolar

Torneo social de la Unión Petanca
La Union Petanca Sant Joan Despí celebró el dia 21 de Ju-
nio su torneo social, coincidiendo con la Fiesta Mayor, con 
la participacion de todos los socios/as. Una jornada con 
un gran ambiente, que finalizó con una comida.
Al acto de entrega de premios asistió el teniente de alcalde 
Àlex Medrano -en el centro en la foto-.

El Club Petanca Jubilados gana el comarcal
En el Baix Llobregat se disputa la Liga de Jubilados y 
Pensionistas de petanca. Por segundo año consecutivo 
ha quedado campeón el Club de Jubilados y Pensionis-
tas de Sant Joan Despí, después de una excelente tem-
porada, ya que desde la primera jornada se colocó en 
primera posición.

36
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El 24 de maig Sant Joan Despí va ex-
pressar-se a les urnes encarant una 
nova legislatura municipal. Volem 
agrair el suport de les 1.465 perso-
nes que ens van fer confiança, con-
vertint-nos en tercera força munici-
pal,  amb 2 regidors.  El PSC, que 
ha perdut dos regidors,  continuarà 
amb majoria absoluta i governant 
amb CiU i ICV-EUiA, que n’han 
perdut un cadascú. Però l’entrada de 
SíQueEsPot/SiSePuede, C’s i ERC-
MES, donarà un nou aire al nostre 
Ajuntament, que serà més plural 
que mai. 
Ens mantindrem a l’oposició de for-
ma constructiva, com sabem fer i 
com sempre hem fet. Serem propers 
a la ciutadania, especialment a aque-
lla que més pateix, procurant per les 
seves inquietuds i preocupacions. 
Estem convençuts  que transparèn-
cia, participació ciutadana, benestar 
social, lluita contra l’atur i precarie-
tat, són quelcom més que paraules 
definitòries de bones intencions i 
han d’esdevenir una incontestable 
realitat a la nostra ciutat. Treballa-
rem pel procés d’alliberament nacio-
nal amb els ulls fixats en el pròxim 
27 de setembre. Serem actius, hu-
mils i coherents, quan calgui felici-
tar per la bona feina feta, ho farem, 
però quan sigui necessari esmenar, 
denunciar o criticar per millorar co-
ses, també ho farem. En Lluís Fabrés 
i en Jordi Saladie, els nostres regi-
dors, treballaran, així doncs, per les 
nostres intencions i propostes des 
dels valors republicans i sobiranis-
tes d’ERC-MES. I restaran a dispo-
sició de tots els veïns i veïnes de Sant 
Joan Despí amb el ferm compromís 
d’estar al seu servei. 
Moltes gràcies.

Nova legislatura 
municipal

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC

Volem començar aquesta nova etapa 
agraint el suport majoritari obtingut 
a les darreres eleccions municipals 
del 24 de maig. La majoria de la ciu-
tadania de Sant Joan Despí ha volgut 
que el projecte socialista, encapçalat 
pel nostre alcalde Antoni Poveda, 
continués treballant per la nostra 
ciutat.
Volem també felicitar la resta de for-
ces polítiques que formen part del 
consistori, en total som set grups 
municipals que representem la di-
versitat, pluralitat i sensibilitat dels 
santjoanencs i les santjoanenques. 
Estem totalment convençuts que el 
resultat obtingut és fruit d’una feina 
de temps i conjunta que ha donat 
com a resultat la ciutat que tenim, 
una ciutat amb equipaments cultu-
rals, esportius i educatius, amb ser-
veis públics de qualitat, amb carrers 
més amables i accessibles, amb zones 
verdes i parcs. Una ciutat moderna, 
acollidora, sensible, on l’espai públic, 
la cultura, l’educació, l’esport i la co-
hesió social són prioritaris. 
A partir d’ara continuarem treba-
llant com ho hem fet fins ara, amb 
compromís, humilitat, honestedat, 
il·lusió, transparència i proximitat. 
Atenent les necessitats dels veïns i 
veïnes i mantenint els serveis que te-
nim, sempre intentant donar un pas 
més enllà i pensant en el futur que 
volem deixar. 
Ho farem tenint molt presents els 
valors que guien la nostra ideologia 
i la nostra forma de treballar que no 
són altres que la justícia social, la 
igualtat d’oportunitats i la llibertat. 
Treballant, per damunt de tot, per 
als ciutadans i ciutadanes de Sant 
Joan Despí. Gràcies i bon estiu!

Gràcies, continuem 
treballant

Esta vez ha sido diferente. Nadie 
hubiera dicho hace unos meses que 
una organización ciudadana sin re-
cursos económicos que solo ha con-
tado con la ilusión y la participación 
de la gente podría llegar a ser segun-
da fuerza política en Sant Joan Des-
pí. #SíSePuede ha demostrado que 
existen maneras diferentes de hacer 
las cosas. 
Con vuestra participación hemos 
conseguido las 500 firmas que ne-
cesitábamos para poder presentar 
un proyecto político. Con vuestra 
participación hemos conseguido 
quedarnos a tan solo 25 votos de 
romper la mayoría absoluta del PSC 
y, con vuestra participación, quere-
mos afrontar los próximos 4 años en 
el Ayuntamiento.
Rafael Roldán y José Antonio Sán-
chez solo son dos personas que van 
a poner rostro y voz a una oposición 
inteligente y constructiva fabricada 
desde abajo. Una oposición que va 
a realizar propuestas de sentido co-
mún. Es momento de abrir la polí-
tica municipal, de discutirla en las 
plazas y de llevar la voz del pueblo a 
los plenos. Seguro que, con vuestra 
participación, también lo vamos a 
conseguir. 
Para nosotros la política no es una 
profesión, para nosotros la política 
es un servicio público, una herra-
mienta en manos de las personas 
para lograr el bien común y así va-
mos a actuar, siendo la correa de 
transmisión de vuestras peticiones 
y aportando nuevas formas de par-
ticipación, fomentando la transpa-
rencia y sin olvidar las luchas en la 
calle. 
Nuestra página de Facebook: https://
www.facebook.com/sisepuedesjd

Con vuestra 
participación

grup municipal PSC
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En primer lugar nos gustaría dar 
las gracias a todos los vecinos de 
Sant Joan Despí que habéis depo-
sitado vuestra confianza en el Par-
tido Popular.
También nos gustaría pedir per-
dón por si en algún momento os 
hemos fallado.
El resultado de las pasadas elec-
ciones municipales no fue el que 
esperábamos. Por ello, nos anima 
a trabajar todavía más por y para 
los vecinos de Sant Joan Despí.
Hemos obtenido representación 
en Sant Joan Despí y vamos a se-
guir trabajando por lo que real-
mente importa.
Nuestro firme compromiso es con 
las personas, con todos los vecinos 
de Sant Joan Despí, los que nos 
han votado y los que no. Porque 
representamos a aquellos que nos 
sentimos catalanes y españoles, 
porque valoramos la cultura del 
esfuerzo y del trabajo bien hecho. 
Porque no creemos ni en la vie-
ja política ni en la nueva políti-
ca, creemos en la buena política, 
aquella que se preocupa de lo que 
realmente importa.
Desde el PP trabajamos y estamos 
centrados en nuestro futuro y en 
los problemas de los ciudadanos 
para ofrecer soluciones útiles y 
concretas.
Nos podéis encontrar cada ma-
ñana en el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí de 10 a 14 horas o en-
viarnos un correo electrónico a 
manuellopez@sjdespi.net.
Gracias.

Gracias

grup municipal EUiA-ICV grup municipal PP

Dicen que a la tercera va la vencida y así 
ha sido, llegó la hora escuchar la voz de 
Ciudadanos en nuestro Ayuntamiento y 
todo eso gracias a los 1.306 vecinos y ve-
cinas que nos habéis depositado vuestra 
confianza en forma de voto y por el cual 
hemos logrado poder representaros con 
dos regidores en el pleno municipal.
Por ello queremos agradecer tal privi-
legio y desde ya nos ponemos a vues-
tra disposición para resolver cualquier 
duda, sugerencia e inquietud que se os 
presente. 
Por nuestra parte estamos muy satisfe-
chos con el resultado obtenido y trabaja-
remos para poder gobernar el municipio 
en el futuro, por el momento y dados los 
resultados que otorgan mayoría absolu-
ta al partido vencedor de las elecciones 
(pese a tener menos de la mitad de los 
votos) permaneceremos en la oposición.
Peró farem una oposició responsable, 
constructiva, oberta al diàleg, als acords 
i als consensos sobre tot alló que afecti al 
nostre municipi i la seva ciutadania.
Aixó si, sense renunciar al nostre progra-
ma municipal i al nostre ideari de partit, 
especialment serem molt ferms en la de-
fensa dels principis constitucionals.Se-
rem un grup actiu que farem propostes 
que esperem debatre amb tothom.
També com a grup de la oposició, farem 
una intensa feina fiscalitzadora de l’acció 
del govern i de crítica quan correspon-
gui, sempre desde la humiltat i el respec-
te.
Aquest que tot just comença ha de ser el 
mandat on es recuperi la confiança de la 
ciutadania en la política i en els polítics a 
través de la participació ciutadana.
Solament ens queda desitjar sort i en-
certs al nostre Alcalde el Sr.Poveda, pel 
bé de Sant Joan Despí, dels seus barris i 
de la seva ciutadania.
Santjoan.despi@ciudadanos-cs.org

1.306 gracias, vecinos 
de Sant Joan Despí!

Primer de tot, ICV-EUiA volem expressar el 
nostre agraïment a totes les persones que ens 
han fet confiança amb el seu vot que ens per-
met renovar el nostre compromís de treball per 
Sant Joan Despí.
La nostra coalició fa 16 anys que governa a 
Sant Joan Despí, al capdavant de la Regidoria 
d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat, acompan-
yant també la ciutadania a peu de carrer.
Després de les eleccions, a les assemblees 
d’ICV i d’EUiA es va decidir per majoria sig-
nar un nou acord de govern amb el PSC, basat 
en els eixos estratègics del nostre programa 
electoral, amb l’objectiu de contribuir a fer un 
govern municipal més plural i d’esquerres, per 
influir positivament i per millorar la vida de la 
ciutadania. És un projecte comú per a la ciu-
tat però tenint en compte la nostra autonomia 
com a grup municipal i el dret a la legítima di-
ferència.
L’acord recull propostes amb relació als drets 
socials i nacionals; el foment de l’ocupació, el 
comerç i l’economia; l’habitatge, l’educació, el 
lleure i la cultura; la sostenibilitat i el transport 
públic; la governança des de la participació i la 
transparència. Posant atenció a totes les perso-
nes i la diversitat de necessitats: infants, joves, 
dones, gent gran, persones amb dependència, 
aturades... D’altra banda, davant la continuïtat 
en la política de retallades dels governs central 
i autonòmic, s’estableix que continuarem re-
clamant a les administracions competents les 
seves responsabilitats. L’acord de govern es pot 
consultar a http://www.iniciativa.cat/ca/docu-
ments
Fruit d’aquest acord, Margi Gual és la tinenta 
d’alcalde i Regidora d’Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat i Juana Cano és la portaveu del Grup 
Municipal de la coalició. 
ICV-EUiA continuarem treballant amb la vo-
cació de servei que hem mantingut al llarg dels 
anys, amb la gent i per a la gent, pensant en la 
suma d’esforços que ha d’aconseguir una ciutat 
cohesionada i socialment justa. Estem a la vos-
tra disposició.

Un bon acord per a 
Sant Joan Despí

grup municipal C’s
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telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

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

grup municipal CiU

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla 
d’acció per a la lluita contra la pobresa i per 
a la inclusió social a Catalunya 2015-2016. El 
document recull un total de 165 actuacions, 
entre mesures immediates, per fer front a si-
tuacions urgents, i a mitjà i llarg termini, per 
afrontar situacions de pobresa estructural. En 
total, per a aquest 2015, el pressupost destinat 
és d’1.066 milions d’euros.
El Pla s’articula en 5 eixos d’actuació. Un de 
prioritari, centrat en la lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social en la infància i l’adolescència 
i quatre de generals per la cobertura de les 
necessitats bàsiques: l’ocupació; l’habitatge, i 
l’àmbit relacional i comunitari.
A banda d’aquestes actuacions, el Pla incorpo-
ra les mesures aprovades en el Ple de la Po-
bresa i altres iniciatives tractades al Parlament. 
Així, s’hi inclouen les propostes d’estiu desti-
nades a infants i joves de famílies vulnerables, 
com l’increment del nombre de centres oberts 
que funcionen els mesos d’estiu per oferir una 
atenció continuada a infants i adolescents en 
situació de risc social i que inclouen 2 o 3 
àpats diaris per garantir una alimentació salu-
dable i equilibrada (2.022 places en 70 centres 
oberts aquest estiu).
També el reforç del programa L’estiu és teu, 
del Departament de Benestar Social i Família 
(amb 1.200 places becades per a nens i nenes 
de 5 a 16 anys en situació de vulnerabilitat), o 
els 600.000 euros addicionals que es destina-
ran a les federacions d’entitats d’educació en el 
lleure per a beques per a activitats d’estiu des-
tinades a infants i adolescents en situació de 
vulnerabilitat.
Així mateix, s’hi han incorporat mesures per 
atendre les persones sense llar, com l’elaboració 
d’un recompte de totes les persones sense sos-
tre o amb habitatge insegur o inadequat, en 
coordinació amb les entitats especialitzades i 
els ens locals. També l’anàlisi de les necessitats 
i els recursos destinats a facilitar els processos 
d’inclusió social de les persones sense llar, o 
la constitució d’una taula específica en l’àmbit 
del grup de treball per a la lluita contra la po-
bresa i per a la inclusió social a Catalunya.

Lluita contra la pobresa 
i per la inclusió social

www.despi.tv

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

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de juny:  festa de cloenda de l’esport escolar; jardí de papallones; festes del 

barri de Pla del Vent-Torreblanca; exposició de treballs del Centre Obert de Fusteria; 
mostra de tallers de dones i constitució del nou Ajuntament.

LA FESTA MAJOR!
 Resum de les millors imatges de la festa

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Avançament de la nova programació de teatre

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Després d’aquesta primera meitat d’any tan seca, 
va ser com un miratge que el dia 15 de juny una 
forta tempesta afectés i regués de valent el nostre 
municipi i part de la serralada de Collserola. De fet, 
no són pas habituals aquests aiguats en aquesta 
època de l’any. Per tant, tot i que el juny es pot 
qualificar de plujós, dir-ho d’aquesta manera és 
exagerat perquè hi ha plogut molt pocs dies (preci-
sament menys del que és habitual).
L’aspecte més important a destacar és el de la tem-
peratura. Igual que el passat mes de maig, aquest 
mes de juny també ha estat molt càlid, d’estiu. 
Justament, els últims dies del mes, caniculars, van 
ser l’inici d’aquesta onada de calor històrica que 
hem patit ara a principis de juliol.  

JUNY DE 2015

Temperatura mitjana: 23,1ºC
Temperatura màxima: 32,2ºC el dia 29
Temperatura mínima: 16,1ºC el dia 16
Precipitació: 55,5 mm, màxim en 24 
hores 44,2 mm el dia 15, tres 
dies de pluja, dos amb tempesta
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