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Mig centenar d’activitats al programa 
cultural ‘De Sant Jordi a Sant Joan’

Un llibre repassa la història recent 
de la ciutat, en imatges
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abril 2010Sant Joan Despí

Can Negre es rehabilita
Més de 743.000 euros per a rehabilitar l’emblemàtica casa modernista
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Sant Joan Despí 
es va “apagar” 
contra el canvi 
climàtic

La ciutat es va afegir 
el passat 27 de març a 
la iniciativa L’hora del 
planeta que impulsa 
l’organització de defensa 
de la natura World Wildlife 
Fund (WWF) Espanya 
amb l’objectiu de reduir el 
consum energètic i lluitar, 
d’aquesta manera, contra 
el canvi climàtic. L’activitat 
convidava la població a 
apagar els llums de les 
cases entre les 20.30 i les 
21.30 hores. L’Ajuntament 
s’hi va afegir tancant els 
llums de l’escultura Alegria 
(fotografies superiors), 
de l’Àrea de Serveis a 
la Persona (fotografies 
inferiors), a més dels 
centres cívics Antoni 
Gaudí, Torreblanca, Sant 
Pancraç, l’Ajuntament, 
Can Negre o l’escola 
bressol municipal El 
Gegant del Pi, entre 
d’altres. Més de 2.000 
ciutats de 110 països 
van afegir el seu gra de 
sorra contra l’escalfament 
global.

2.400 places de casals i campus d’estiu
A principi de maig s’obre el termini per presentar les sol·licituds. L’anglès torna a agafar protagonisme
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L’article de l’Alcalde

Antoni Poveda

El passat 18 de març, els alcaldes i alcaldesses del 
Baix Llobregat i l’Hospitalet vam signar el que hem 
batejat com el Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic. 

Es tracta d’un compromís en ferm per seguir avançant cap 
a ciutats energèticament més sostenibles. Són passos 
que a escala individual poden resultar petits, però que 
sumats, i a gran escala, ens han de fer caminar cap a un 
desenvolupament equilibrat i respectuós amb el planeta. 
A Sant Joan Despí fa ja molt que vam posar fil a l’agulla 
en aquest sentit: vam ser el municipi pioner a aprovar una 
ordenança que obliga a instal·lar energia solar tèrmica 
en edificis i també ens vam avançar en la redacció d’una 
ordenança d’eficiència energètica que, 
per exemple, incideix en la gestió de 
residus o l’aprofitament de l’aigua. 

Ara el repte és aconseguir reduir, en 
només una dècada, un 20% les emissions 
que originen l’efecte hivernacle, 
cosa que passa forçosament per una 
reducció i racionalització del consum 
energètic. I en això estem. A més de les 
actuacions que ja realitzem en aquest 
sentit, l’Ajuntament està a punt d’aprovar un pla d’energia 
sostenible que marcarà les accions a desenvolupar per 
arribar a l’objectiu marcat en el pla. 

Sant Joan Despí és una ciutat compromesa amb el medi 
ambient i en tenim exemples constantment. Sense anar 
més lluny, en els últims dies s’ha dut a terme una jornada 
de neteja popular als marges del riu Llobregat; s’ha 
començat la plantació de mig miler d’arbres a l’entorn del 
nou hospital i aviat s’iniciaran també les obres d’ampliació 
i millora del parc Fontsanta. L’aposta per la bicicleta com 
a mitjà de transport urbà és, des de fa anys, un referent 
a la ciutat i, de nou, el passat 11 d’abril, van ser centenars 
les persones que van sortir a recórrer la ciutat en bici en la 
jornada inaugural de la campanya Primavera en bici. 

Tenir cura del medi ambient és cosa de tothom i és, a la 
ciutat, un compromís constant.

El pasado 18 de marzo, los alcaldes y alcaldesas del Baix 
Llobregat y l’Hospitalet firmamos lo que hemos bautiza-
do como el Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático. Se 

trata de un compromiso en firme para seguir avanzando hacia 
ciudades energéticamente más sostenibles. Son pasos que a 
nivel individual pueden resultar pequeños, pero que sumados, 
y a gran escala, nos deben hacer caminar hacia un desarrollo 
equilibrado y respetuoso con el planeta. En Sant Joan Despí 
hace ya mucho que nos pusimos manos a la obra en este senti-
do: fuimos el municipio pionero en aprobar una ordenanza que 
obliga a instalar energía solar térmica en edificios y también 
nos avanzamos en la redacción de una ordenanza de eficiencia 

energética que, por ejemplo, incide en 
la gestión de residuos o del aprovecha-
miento del agua. 

Ahora el reto es conseguir reducir, en 
apenas una década, un 20% las emisio-
nes que originan el efecto invernadero, 
cosa que pasa forzosamente por una 
reducción y racionalización del consu-
mo energético. Y en ello estamos. Ade-
más de las actuaciones que ya realiza-

mos en este sentido, el Ayuntamiento está a punto de aprobar 
un Plan de Energía Sostenible que marcará las acciones a desa-
rrollar para llegar al objetivo marcado en el plan. 

Sant Joan Despí es una ciudad comprometida con el medio 
ambiente y tenemos ejemplos constantemente. Sin ir más lejos, 
en los últimos días se ha llevado a cabo una jornada de limpieza 
popular en los márgenes del río Llobregat; se ha comenzado la 
plantación de medio millar de árboles en el entorno del nuevo 
hospital y pronto se iniciarán también las obras de ampliación y 
mejora del parque Fontsanta. La apuesta por la bicicleta como 
medio de transporte urbano es desde hace años un referente 
en la ciudad y, de nuevo, el pasado 11 de abril, fueron cientos las 
personas que salieron a recorrer la ciudad en bici en la jornada 
inaugural de la campaña Primavera en bici.

Cuidar el medio ambiente es cosa de todos y todas y es, en la 
ciudad, un compromiso constante.

Compromís amb 
el medi ambient

“L’Ajuntament aprovarà 
un pla d’energia 

sostenible per reduir el 
consum energètic i la 

contaminació”
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L’edifici es convertirà en la seu de l’Escola Municipal d’Art de Sant Joan Despí

Can Negre recupera la seva esplendor
A l’abril s’inicien les obres de remodelació exterior de la casa modernista que recuperaran elements 
ideats per Jujol, com unes banquetes a l’entrada • També es faran treballs per millorar la climatització

La rehabilitació de la façana serà integral. S’eliminaran 
patologies com ara humitats o esquerdes; es restaurarà 
l’estructura de fusta de la teulada i es pintarà.

El projecte inclou la substitució 
d’elements malmesos de manyeria 
i ferreria de les finestres i el balcó 
principal.

Can Negre, una de les cases 
modernistes més emblemàti-
ques de Sant Joan Despí, recu-

perarà aviat alguns dels elements 
originaris que va deixar Josep Maria 
Jujol. La casa, que es va reformar 
entre els anys 1984 i 1990, es veurà 
immersa a partir d’aquest mes d’abril 
en tres projectes que milloraran el 
seu aspecte i manteniment. En total 
s’invertiran uns 743.000 euros en tres 
projectes  que es faran de manera 

simultània amb l’objectiu que després 
de l’estiu estigui a punt.  Les obres es 
finançaran amb partides munici-
pals,  dels FEDER (Fons Europeus per 
al Desenvolupament Regional) i del 
FEESL (Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local), impulsat 
aquest darrer pel govern central.

Les obres pam a pam
D’una banda, la rehabilitació exterior 
se centrarà en l’eliminació de pato-

logies (com ara humitats, esquer-
des, etc.); en la substitució de tots 
els elements malmesos de manyeria 
i ferreria de les finestres i el mirador, 
també conegut popularment com 
“carrossa”, a més de en la millora de 
la teulada. També es pintarà de nou. 
En definitiva, una rehabilitació a fons 
que recuperarà la seva esplendor.
També durant aquest mes s’iniciarà 
el condicionament de l’interior de 
la casa per convertir-la en la seu de 
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Una casa màgical’Escola Municipal d’Art, ara ubicada al 
Centre Cívic Sant Pancraç. L’objectiu 
d’aquestes obres és, bàsicament, dotar 
els espais de les eines i instal·lacions 
industrials necessàries per fer les clas-
ses. Així, a la planta baixa s’ubicarà 
l’aula de ceràmica (a l’espai que abans 
ocupava la secció històrica de l’Arxiu 
Municipal) i es mantindrà la sala on es 
realitzen, entre d’altres activitats cultu-
rals, exposicions, xerrades o, fins i tot, 
els casaments civils. La primera planta 
(on fins fa un parell d’anys estava ubi-
cada la seu  del Col·legi d’Arquitectes 
de Barcelona al Baix Llobregat, ara a la 
Torre de la Creu) acollirà l’aula de moda 
i una altra de polivalent on es podran 
realitzar diverses propostes culturals. 
Per últim, a les golfes s’instal·laran les 
aules de pintura i fotografia. A més de 
condicionar els espais per als nous usos, 
s’aprofitarà per millorar instal·lacions 
com l’ascensor.

Eficiència energètica
Per últim, s’hi instal·larà un sistema de 
climatització més eficient des del punt 
de vista energètic amb una bomba de 
calor que per cada kilowat consumit 
en generarà tres en forma d’energia 
calorífica. 

i bancs que 
semblen 
sellons
Unes de les peces que 
es recuperaran seran 
els dos petits bancs 
ubicats just a l’entrada 
de la casa. A baix,se’n 
mostra l’estat actual. 
Es restauraran per 
recuperar el disseny 
que va fer Jujol (foto-
grafia superior, amb 
fons blau). Aquest banc 
ens recorda un selló de 
bicicleta o una sella de 
cavalcar, on es poden 
asseure tres persones.

A les fotografies de 
l’esquerra observem 
dos elements que ara 
no existeixen i que es 
recuperaran amb la 
reforma: dues peces 
decoratives que for-
men part dels peus de 
ferro que subjecten 
el mirador i una barra 
ondulada per sota del 
balcó que remarcarà la 
sinuositat de la casa.

Formes sinuoses...

Can Negre és una d’aquelles arquitectures que ”encanten” 
a primer cop d’ull. Plena de màgia, el seu orígen es troba 
en una antiga masia, segurament edificada al segle XVII, 
propietat de l’advocat Pere Negre i Jover. Després que 
Jujol construís la Torre de la Creu, Negre i Jover encarrega 
l’arquitecte la reforma i ampliació de la casa pairal, dutes 
a terme principalment entre 1915 i 1930. Jujol idea una 
façana plena de línies ondulants i sinuoses que va mante-
nir totes les obertures originals de la façana de la masia, 
i les va dotar d’un nou caràcter particularment especial 
a la tribuna principal, dissenyada a manera d’un insòlit 
carruatge recolzat sobre una mena de perxes corbades.  
Esgrafiats, trencadisses, fustes, ferros i guixos són alguns 
dels elements més característics de Can Negre ara conver-
tit en equipament municipal.
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El hospital tendrá un entorno más verde
Está previsto que a finales de mayo se acaben de plantar los alrededor de 500 árboles y 1.500 
arbustos que harán más agradable los alrededores del centro sanitario

El Consell dels Infants y los vecinos realizan una simbólica plantación en el equipamiento

Pinos, sauces, chopos, adelfas 
o  jacarandas ya han comen-
zado a rodear el entorno del 

Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi. Niños y niñas del Consell dels 
Infants, acompañados de vecinos de 
Residencial Sant Joan y del alcalde, 
Antoni Poveda, realizaron el pasado 
21 de marzo una simbólica planta-
ción con los primeros ejemplares. Con 
el objetivo de convertir el entorno del 
centro en un espacio más agradable, 
se plantarán cerca de 500 árboles, 
1.500 arbustos y diferentes parterres 
con flores. Árboles y plantas de clima 
mediterráneo, especies propias de la 
zona. 

Alfombra de flores
Así, la zona de aparcamiento en su-
perficie contará con unos 300 árbo-
les, la gran mayoría pinos piñoneros, 
aunque también habrá cipreses para 
minimizar el impacto visual. En la par-
te más cercana al edificio hospitalario 
se plantarán  arces, sauces y álamos 
blancos, además de arbustos (tamaris-
cos y adelfas, entre otros) y diferentes 
zonas de flores y plantas aromáticas 
(unos 3.000 romeros y 20.000 vincas, 
que formarán una alfombra de flores). 
Entre los módulos del hospital tambi-
én se plantarán árboles: tipuanas, ár-
boles del amor y jacarandas. 
En el espacio más cercano a la avenida 
del Baix Llobregat  y en la entrada al 
hospital veremos crecer robles, cho-
pos, tipuanas... mientras que en una 
de las zonas de pineda se han planta-
do 11 ejemplares de pinos piñoneros 
que representan a cada uno de los 
municipios de la comarca a los cuales 
da servicio el hospital, en funcionami-
ento desde el 1 de febrero.  

El Consell 
dels Infants 
inicia la 
plantación
De arriba a abajo, el 
alcalde, Antoni Pove-
da con algunos de 
los niños y niñas del 
Consell dels Infants 
que participaron en la 
simbólica plantación; 
un niño riega uno de 
los ejemplares que se 
plantaron el domingo 
21 de marzo, mientras 
un vecino del barrio 
Residencial Sant Joan 
da los últimos retoques 
a la tierra para que un 
arbusto quede bien 
sujeto y agarre de 
forma correcta.
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Inicio del periodo para solicitar los
nuevos pisos de alquiler 
Las inscripciones se realizarán entre el 3 de mayo y el 15 de junio, en la Oficina Local de Vivienda. 
Entre otras condiciones, hay que demostrar una residencia continuada en Sant Joan Despí

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, a través de la empresa municipal 
ADSA, está a punto de iniciar el proceso para la adjudicación 
de una nueva promoción de vivienda pública, en este caso en 

régimen de alquiler protegido. Se trata de 44 pisos distribuidos en dos 
edificios situados en la confluencia de las calles Creu d’en Muntaner y 
Generalitat, a caballo entre los barrios Centre y Pla del Vent-Torreblanca.
Con un diseño funcional y moderno, habrá 30 viviendas de una habita-
ción y 14 pisos de 2 habitaciones, con una superficie que oscilará entre 
los 42 metros cuadrados del piso más pequeño a los 62 m2 del más 
grande. Todos incorporarán plaza de aparcamiento y trastero. Al igual 
que sucedió en la anterior promoción de alquiler (situada en la rambla 
de Josep Maria Jujol y que se entregó en febrero de 2009), habrá tam-
bién viviendas destinadas a colectivos específicos como separados, 
personas mayores o con discapacidad.
Las personas que quieran optar a esta nueva promoción de pisos de 
alquiler deberán, lógicamente, cumplir una serie de requisitos, entre 
ellos, acreditar una residencia continuada en Sant Joan Despí de 5 años 
y unos ingresos máximos de 4,21 veces el Indicador de Renta de Sufi-
ciencia de Catalunya (IRSC), de acuerdo con la actual normativa de la 
Generalitat en esta materia. Las solicitudes se podrán tramitar entre los 
días 3 de mayo y 15 de junio en la Oficina Local d’Habitatge, situada en 
la planta baja del centro Miquel Martí i Pol (av. de Barcelona, 85).
Está previsto que las viviendas, ya en construcción, estén listas a finales 
de este 2010, con lo que los nuevos inquilinos podrían ocupar sus pisos 
el año próximo.

El Ayuntamiento construye una nueva promoción de 44 viviendas en la av. Generalitat

Arriba, imagen virtual de los edificios que albergarán los 44 
pisos de alquiler. Abajo, estado actual de la construcción
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Una cinquantena de  
persones neteja el riu
L’activitat, que va comptar amb el suport de Creu Roja Joventut i 
el Centre Mediambiental L’Arrel, vol millorar els espais fluvials

Plàstics, vidres, restes de mate-
r ial  d ’obra,  envasos. . .  són 
només algunes de les deixalles 

que va recollir el mig centenar de per-
sones voluntàries que va participar, 
el dissabte 20 de març, en una neteja 
dels marges del riu Llobregat al terme 
municipal de Sant Joan Despí.
La jornada es va realitzar dins de la 
iniciativa “Fem dissabte” que orga-
nitza l’associació Hàbitats per millo-
rar els espais fluvials dels rius arreu 
de Catalunya. A Sant Joan Despí, 
l’activitat va comptar amb la implica-
ció directa de Creu Roja Joventut i el 
Centre Mediambiental L’Arrel. 
De fet, enguany, i dins de les activi-
tats del Dia de l’Aigua, l’Ajuntament 
i les entitats participants han volgut 
sensibilitzar-nos sobre la necessitat 
de tenir cura d’aquestes zones natu-
rals, moltes vegades malmeses per 
l’empremta humana.

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Aigua

La ciutat s’adhereix al pacte per reduir el consum d’energia

Els 23 alcaldes i alcaldesses que van signar el pacte, amb la presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Rosa Boladeras 

Sant Joan Despí es va adherir el 18 de 
març al conegut com a Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses per l’energia sostenible, una 
iniciativa que pretén reduir, a través de dife-
rents accions, el consum energètic i lluitar, 
així, contra el canvi climàtic. L’objectiu és 
rebaixar en un 20% (fins al 2020) les emis-
sions d’efecte hivernacle a través d’un pla 
d’energia sostenible que l’Ajuntament està 
elaborant amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. En l’actualitat, 23 ciutats del 
Baix Llobregat s’han sumat al pacte, amb un 
repte, reduir les emissions en l’àmbit local.

Els 20 contenidors per a piles dis-
tribuïts per la ciutat (situats en els 
suports publicitaris dels carrers) 
van recollir, durant el 2009, 1.980 
quilograms de piles. Des que 
es va posar en marxa el servei 
s’han recollit 10,6 tones de piles 
usades. La mitjana és de 8 kg  al 
dia. Aquest servei afavoreix el 
correcte reciclatge de les piles, un 
producte molt contaminant.

Piles reciclades 
el 2009

Conveni per elaborar 
un Pla de Mobilitat a 
la ciutat
L’Entitat Metropolitana del Trans-
port i la Diputació de Barcelona 
han signat un conveni que per-
metrà finançar la redacció i execu-
ció de plans de mobilitat urbana a 
17 ciutats, entre les quals es troba 
Sant Joan Despí. L’objectiu és pla-
nificar mesures que afavoreixin 
una mobilitat més sostenible 
minvant l’ús del transport privat, 
incentivant desplaçaments alter-
natius, amb bicicleta o a peu, o bé 
augmentant el transport públic.
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Un nuevo plan de empleo contratará a 
42 personas durante seis meses
Las ofertas  están vinculadas a sectores emergentes como las energías renovables o las nuevas 
tecnologías, y al de la construcción, uno de los que ha registrado mayor destrucción de empleo

El proyecto incluye formación específica para mejorar la ocupabilidad

Fomentar la ocupación inmedia-
ta de personas desempleadas, 
mejorar la formación  e impul-

sar la contratación en sectores emer-
gentes son algunos de los objetivos 
del proyecto ‘Impuls’, un plan extraor-
dinario de ocupación local (PEOL) que 
ha puesto en marcha la Generalitat 
para paliar los efectos de la crisis. En la 
práctica, este plan permitirá contratar, 
el próximo mes de junio, a 42 perso-
nas de Sant Joan Despí que lleven en 
paro seis meses o más. Se priorizará 
la contratación de personas que no 
reciban prestación por desempleo o 
que estén a punto de agotarlo.

Formación 
Los nuevos planes extraordinarios 
de ocupación local buscan sobre 
todo dar una respuesta inmediata 
a la destrucción de empleo fomen-
tando la contratación, pero éste no 
es único objetivo. También ofrecen 
formación para mejorar la ocupabi-
lidad, es decir, ofrecer herramientas 
para buscar trabajo y por eso, las 
personas qsue se contraten recibirán 
60 horas de formación previas, a la 
contratación, en materias transver-
sales como la prevención de riesgos 
laborales o las nuevas tecnologías 
aplicadas a la búsqueda de trabajo. 
Por último, el plan centra las nue-
vas contrataciones en dos sectores 
emergentes: las energías renovables 
y las nuevas tecnologías, y en el de la 
rehabilitación y mejora de edificios 
públicos, ya que la construcción ha 
sido uno de los ámbitos donde se 
han perdido más puestos de trabajo.

Requisitos principales
• Las ofertas están destinadas a personas desocupadas inscritas en el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) desde hace 6 meses o más, que no 
cobren la prestación y/o el subsidio del paro o bien que les quede un mes 
para agotarlo en el momento de la presentación de la oferta de ocupación. 
No podrán optar aquellas personas que hayan participado en planes de 
ocupación en el 2008 y 2009.

• Tendrán prioridad las personas que hayan participado en cursos de 
formación relacionados con los sectores que se ofertan, jóvenes de hasta 
30 años además de personas con discapacidad u otras colectivos en riesgo 
de exclusión social.  

• Los contratados, a tiempo parcial, realizarán 60 horas de formación 
previas a la contratación.

Sectores de la oferta de empleo

• Eficiencia energética y desarrollo sostenible.
• Rehabilitación y mejora de edificios públicos.
• Digitalización de documentos.

Más información: Departament de Foment de l’Ocupació (John F. Kennedy, 8, 
teléfono 93 480 80 50 o en la web www.sjdespi.net/promodespi

El plan favorecerá la contratación en sectores emergentes como las nuevas tecnologías
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Les escoles bressol públiques, a punt 
per iniciar el període de matriculació
L’Ajuntament espera donar cobertura a totes les famílies amb les 236 places vacants

Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de maig

Les quatre escoles bressol públi-
ques de Sant Joan Despí, tres 
d’elles municipals, El Gegant 

del Pi, el Sol Solet i El Timbal, a més de 
la llar d’infants La Pomera, gestiona-
da per la Generalitat, estan acabant 
aquests dies de fer les jornades de 
portes obertes i encetar així el procés 
de matriculació. El primer pas serà la 
presentació de sol·licituds, del 3 al 14 
de maig, que es podrà fer de mane-
ra presencial a l’Àrea de Serveis a la 
Persona (consulteu al quadre adjunt 
els horaris) o bé a través del web 
www.sjdespi.cat. Recordeu que ‘on 
line’ només es podrà fer el tràmit de 
presentació de sol·licituds a banda de 
consultar, també a les escoles bres-
sol, la normativa que regula l’accés a 
les escoles. La matrícula s’ha de fer a 
l’Àrea de Serveis a la Persona (av. de 
Barcelona, 41).
Un dels reptes de l’Ajuntament és 
poder donar cobertura a les deman-
des de la gran majoria de famílies. De 
fet, en els dos darrers anys s’ha pogut 

aconseguir aquest objectiu gaire-
bé al 100% gràcies a la inversió feta 
per dotar la ciutat d’aquests equipa-
ments. Per al proper curs 2010-2011 

hi ha 236 places vacants: 51 per a 
infants nascuts el 2010, 129 per als 
del 2009 i 56 per als nens i les nenes 
que van néixer l’any 2008.

Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de maig. 
A través del web www.sjdespi.cat o presencial a l’Àrea de Serveis a la 
Persona (de dilluns a divendres de 10 a 14 i els dimarts de 16.30 a 18 h).

Publicació de llistes baremades: 21 de maig
Termini de reclamacions: 25, 26 i 27 de maig
Publicació de llistes amb el número assignat pel sorteig: 1 de juny
Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds: 3 de juny
Publicació definitiva de la llista amb alumnat admès: 8 de juny
Matriculació: del 10 al 18 de juny 

Els centres:
Escola Bressol Municipal (EBM) El Gegant del Pi (13 aules); EBM Sol 
Solet (8 aules), EBM El Timbal (8 aules) i Llar d’infants La Pomera (9 
aules). Totes les escoles bressol disposen de menjador propi.

Un llibre recull en imatges la transformació de la 
ciutat en els 30 anys de democràcia local

Sant Joan Despí, 30 anys d’ajuntaments demo-
cràtics. Aquest és el títol d’un nou llibre editat per 
l’Ajuntament que la ciutadania podrà aconseguir, 

de manera gratuïta, coincidint amb la diada de Sant 
Jordi. A la contraportada d’aquest Butlletí trobareu 

els dies, horaris i llocs en els quals es pot adquirir 
aquesta obra que mostra, en més de 200 pàgines i 

amb abundant material fotogràfic, la transformació 
que ha viscut la ciutat des que es van fer les prime-

res eleccions locals en democràcia, el 1979. El passeig del Canal, al 19979

10

Calendari de matriculació:
escoles bressol públiques
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L’institut Ferrer i Guàrdia incorpora un 
nou cicle de sanitat el proper curs
A més del cicle de cures auxiliars d’infermeria, a partir del setembre es podrà estudiar emergències 
sanitàries • La ubicació de l’hospital afavoreix l’especialització de l’institut en la branca sanitària

Aposta per la formació sanitària, un dels sectors amb més sortida professional

Matrícula de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

• Ciències i tecnologia
• Humanitats i ciències socials

Institut Jaume Salvador i Pedrol, 
c/ Sant Martí de l’Erm, 4, telèfon 93 373 06 12
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, 
av. de la Generalitat, 30, telèfon 93 373 16 11
Ateneu Instructiu, passeig del Canal, telèfon 93 373 17 16

Alumnes durant una de les classes pràctiques del 
cicle de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria

La construcció de l’Hospital de 
Sant Joan Despí va fer replante-
jar al Departament d’Educació la 

possibilitat de fer de l’institut Francesc 
Ferrer i Guàrdia un centre de referència 
al Baix Llobregat en els estudis de cicles 
formatius de la branca sanitària. Res 
millor que un centre sanitari d’aquesta 
magnitud al costat de casa per impar-
tir classes amb una sortida professio-
nal cada vegada més demanada.
Si durant aquest curs s’ha posat 
en marxa el cicle formatiu de grau 
mitjà de cures auxiliars d’infermeria, 
el 2010-2011 es podrà cursar el 
d’emergències sanitàries. Si la planifi-
cació actual es duu a terme, els pro-
pers cursos es podrà ofertar un nou 
cicle de grau superior: imatge per al 
diagnòstic o protèsi dental. La incor-
poració d’aquests nous estudis ha 
comportat una reestructuració dels 
espais, que continuarà aquest estiu 
amb obres d’adequació, i de l’oferta, 
ja que a partir del proper curs ja no 

es cursarà el cicle de manteniment. 
El director del centre, Enrique Muñoz, 
es mostra satisfet amb el nou repte 
“d’incorporar una branca com la 
sanitària, amb molta demanda i 
sortida professional. De fet, aquest 
curs tenim dos grups plens”.

Calendari:
Preinscripció: del 10 al 21 de maig • Matrícula: del 8 al 16 de juliol

(la preinscripció als cicles formatius de grau superior es farà del 25 de maig al 4 de juny)
Batxillerat: 

GRAU MITJÀ   GRAU SUPERIOR
• Comerç   • Gestió comercial i màrqueting
• Cures auxiliars d’infermeria • Realització i plans d’obres
• Emergències sanitàries  • Desenvolupament i aplicacions de   
    projectes de construcció

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, 
av. de la Generalitat, 30, telèfon 93 373 16 11

Oferta de cicles formatius

(NOVETAT)

11
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El Ayuntamiento destina más de 
528.000 euros a las entidades
73 asociaciones han firmado este año convenios de colaboración con el consistorio

La firma de convenios convoca al tejido asociativo de la ciudad 

Foto de grupo de los representantes de las 73 entidades que firmaron los convenios, con el alcalde y diferentes concejales y concejalas

El alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, el teniente de 
alcalde del Àrea de Serveis a la 

Persona, Antoni Guerra, y los repre-
sentantes de 73 asociaciones de la ciu-
dad firmaron el pasado 16 de marzo, 
en el centro cívico de Les Planes, los 
convenios de colaboración que, año 
tras año, reafirman el compromiso de 
apoyar las actividades y los proyec-

tos que realizan las entidades. El pre-
supuesto de los convenios firmados 
este año asciende a 528.720 euros, 
cifra similar al año anterior. En esta 
edición dos nuevas asociaciones se 
han sumado a la firma: la Associació 
Juvenil d’Skaters de Sant Joan Despí 
SJS y ClàssicsDespí. 
Poveda destacó durante su inter-
vención como las asociaciones, con 

su trabajo e implicación “dinamizáis 
la ciudad y conseguís, cada una 
desde vuestro ámbito de actua-
ción, que cada vez la sociedad sea 
más justa, más solidaria y compro-
metida. Sin vuestra participación 
Sant Joan Despí no sería la ciudad 
que es hoy día”, y añadió que pese 
al actual momento económico, el 
Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo 
por mantener el presupuesto que se 
destina a las entidades porque “sin la 
participación que habéis demos-
trado desde hace muchos años no 
sería posible evolucionar”.

Entidades de aniversario
A lo largo de este año serán varias las 
asociaciones que celebren aniversa-
rios significativos: la Associació de 
Dones Progessistes (20 años); Ràdio 
Despí (15 años) y ADEGGPI -Associa-
ció per la Defensa de la Gent Gran de 
Sant Joan Despí- (15 años).En su intervención, el alcalde destacó la importancia de la participación asociativa en la sociedad actual
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Sant Joan Despí prepara una atapeïda agenda cultural al voltant de la festa de les lletres, Sant Jordi • 
Parades de llibres i roses, xerrades, lliurament de premis literaris, activitats infantils, nit de contes, 

concerts... entre les propostes del programa ‘De Sant Jordi a Sant Joan’

Si hi ha una festivitat emblemàtica a la primavera és 
la de Sant Jordi, el 23 d’abril. La Diada dels llibres i les 
roses està a punt de començar i la ciutat ha preparat un 
programa cultural que, per segon any consecutiu, rep 
el nom de “De Sant Jordi a Sant Joan”, un compendi de 

les activitats que es fan a Sant Joan Despí fins a la Festa 
Major. En aquestes pàgines us fem un resum dels actes 
més rellevants, que no els únics, que es faran durant les 
properes setmanes. Agafeu un calendari i preneu nota, 
que hi ha molta teca. 

La ciutat ens convida a viure una 
primavera plena d’activitats

El 23 d’abril, la festa de Sant Jordi es 
respirarà als quatre barris de la ciutat: 

les places de l’Ermita, del Mercat, de 
l’Estatut i Maria Aurèlia Capmany acolli-

ran les tradicionals parades de llibres 
i roses, símbols indiscutibles d’aquesta 

jornada. Fins a un vintena d’entitats, a 
més de llibreries, sortiran al carrer amb 

les seves paradetes on podrem com-
prar les darreres novetats literàries. Per 

engrescar l’ambient d’una jornada com 
aquesta es faran activitats lúdiques 

i infantils com una festa medieval 
infantil a càrrec del grup País de Xauxa 

(plaça del Mercat, 18 h) que envairà 
l’espai de personatges que ens faran 

retornar al passat; la representació 
per a infants Kins Trastos! d’Els Yakuma 

(plaça de l’Ermita, 18 h); l’exposició de 
pintors i pintores i el concurs de pin-

tura infantil (plaça de l’Ermita, de 17 
a 20 h), la III Trobada poètica de Sant 

Jordi del Círculo Artístico-Literario El 
Semillero Azul (Centre Cívic Torreblan-

ca, 19 h) i l’activitat Sant Jordi a El Bule-
vard amb les actuacions musicals de 
The Mr. Postman’s (de 19.30 a 20.15 h) 
i Cambra Fosca (de 20.30 a 21.30 h) al 

casal de joves. 

23 d’abril
Sant Jordi a la ciutat

13
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24 d’abril
III Nit de Contes

A les 22 h, Centre Cívic Les Planes

La nit estarà dedicada a lectures 
que promouen la convivència i la 

tolerància, coincidint amb l’Any 
Internacional d’Acostament de les 

Cultures. Les narracions es faran en 
diferents idiomes. 

24 d’abril
Concert de Sant Jordi 
A les 18 h, Auditori M. Martí i Pol

La festa de la cultura també tindrà la 
música com a protagonista amb un 
concert de les corals de l’escola de 
música Enric Granados i Laud’ars.

La Colla Sardanista Sant Joan Despí actuarà acompa-
nyada de la cobla Lluïsos de Taradell. La Societat Coral la 
Flora també hi participarà.

22 d’abril
Lliurament dels premis literaris Sant Joan Despí 2010
A les 19 h, Auditori Miquel Martí i Pol
En una festivitat com la de Sant Jordi no podien faltar 
uns premis literaris...  Aquest dia sabrem els noms dels 
guanyadors i guanyadores  dels certamens de la Gent 
Gran, la Dona i el de Sant Joan Despí. L’acte serà conduït 
pel showman Robert Gobern  i també hi haurà un con-
cert de gospel a càrrec d’Erwyn Seerutton Quartet i el 
Grup Vocal Zetzània.

Un punt de libre per 
commemorar 15 anys 
de la biblioteca
Durant aquests dies els punts 
de llibre de la biblioteca incor-
poren un disseny especial per 
commemorar els 15 anys de 
l’equipament. S’han fet quatre 
dissenys (a l’esquerra, un dels 
exemples) amb versos del poeta 
que dóna nom a la biblioteca, 
Miquel Martí i Pol.

L’actriu Montserrat Carulla, en el lliurament dels premis 2009

24 d’abril 
Portes obertes al Centre CulturalIslàmic (c/ Les Planes, 19)A les 18.30 h

Tabü en concert
A les 23.30 h
El grup santjoanenc presenta en exclu-siva el seu nou disc, Romper con todo. 

Més activitats

25 d’abril
Ballada de sardanes
A les 18 h, plaça de l’Ermita

14
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Dia de la Dansa, tothom a ballar

Cruz de Mayo, tradición de primavera

El Dia Internacional de la Dansa 
(29 d’abril) també se celebra a Sant 
Joan Despí. D’una banda, el dia 
25 a l’Auditori es farà la X Mostra 
de Coreografies organitzada per 
l’Escuela de Danza Loly Peláez. Hi 
participaran escoles de diferents 

ciutats del Baix Llobregat. A més, el 
dia 29, a la plaça de davant de l’Àrea 
de Serveis a la Persona (av. Barcelo-
na, 41) a partir de les 17.30 es faran 
classes obertes de dansa. Una bona 
oportunitat per practicar ball clàssic, 
jazz, flamenc, salsa, hip hop...

El Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre llevará de nuevo la tradi-
ción de la Cruz de Mayo a la plaza del 
Mercat, que un año más estará deco-
rada con flores y plantas. Será los días 
8 y 9 de mayo. Julio Álvarez, alcalde 
de la localidad sevillana de La Puebla 
del Río, será el pregonero, la noche del 

sábado. La fiesta continuará, el sábado, 
con las actuaciones del grupo Ecos de 
las Marismas y Sara Cruz, participante 
del popular concurso Se llama copla, 
del canal autonómico Canal Sur. 
El domingo actuarán los cuadros de 
baile del CCA Vicente Aleixandre y el 
grupo rociero Guadaljarafe. 

Més activitats fins 
a Sant Joan

L’Esbart Dansaire fa  el seu 
festival de primavera

L’entitat aprofitarà el festival 
de primavera per mostrar-nos 
les seves millors danses tradi-
cionals i populars. Serà el dia 
15 de maig, a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol a les 21 hores. 

Hora del conte 
amb Quim Arnal

Arnal farà el conta contes 
El pirata Kim i el lleó, el 6 de 
maig, a les 18 h a la bibliote-
ca. L’activitat està adreçada a 
infants a partir dels 4 anys.

Conferència sobre les 
teràpies naturals

Josan Ruiz, director de la 
revista CuerpoMente, especia-
litzada en teràpies naturals, 
parlarà a la biblioteca el 18 de 
maig a les 18.30 h. El tema de 
la conferència: quina teràpia 
natural escollir.

24 d’abril 
Portes obertes al Centre CulturalIslàmic (c/ Les Planes, 19)A les 18.30 h

Tabü en concert
A les 23.30 h
El grup santjoanenc presenta en exclu-siva el seu nou disc, Romper con todo. 

Més activitats
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Aquest estiu, campus i casals
Ajuntament i entitats posen a disposició dels pares 
i mares més de 2.400 places d’activitats d’estiu 
un cop acabat el curs escolar • L’oferta municipal 
inclou dos casals d’anglès per a infants i joves

Al maig comença el període d’inscripcions per a les activitats estiuenques d’infants i joves

El curs escolar entra en el darrer trimestre i mentre 
els estudiants encaren la recta final dels estudis, 
pares i mares comencen també a pensar en alter-

natives per a l’inici de les vacances escolars. Sant Joan 
Despí, un any més, planteja diverses possibilitats per tal 
que infants i joves gaudeixin de l’estiu tot desenvolupant 
activitats de esportives i de lleure, marcades per un clar 
component didàctic. Enguany, l’oferta de casals, campus 
i colònies que s’organitzen a la ciutat sumen un total de 
2.420 places. L’Ajuntament organitza els seus tradicionals 
campus esportiu i casals d’estiu, a banda de la proposta en 
anglès que aquest curs s’adreça als joves. Centres d’esplai, 
escoles i clubs esportius (aquest any amb la novetat del 
primer campus de bàsquet) són també una interessant 
alternativa per als estudiants  un cop finalitzat el curs.
L’organització d’aquest ventall d’activitats estiuenques 
va més enllà de ser una mera solució per a la conciliació 
de la vida laboral i familiar dels pares i les mares (ja 
prou important). Destaca també per la vessant social 
i educativa que significa compartir, relacionar-se, 
participar... valors que potencien aquests tipus de 
propostes.
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L’oferta de
les entitats:
Podeu consultar amb més detall l’àmplia oferta 
d’activitats d’estiu per a infants i joves a la pàgina web 
municipal (www.sjdespi.cat) i a la guia impresa que es 
distribueix per les llars

Campus Esportiu d’estiu
Del 23 de juny al 30 de juliol. 
També hi haurà edició al setembre.
Als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet

Activitat esportiva d’esbarjo adreçada als nens i nenes
a qui agrada l’esport, les activitats recreatives, i gaudir d’uns
dies de vacances amb altres nens i nenes. S’adreça a infants 
nascuts entre els anys 1998 i 2006, ambdós inclosos i l’oferta 
és de 200 places setmanals. L’horari serà de 9 a 14 o 17 hores, 
amb la possibilitat d’acollida.

Casal d’estiu municipal infantil
del 23 de juny al 30 de juliol, als centres cívics les Planes, 
A. Gaudí i Torreblanca, i a l’escola Sant Francesc d’Assís

Unes vacances a la ciutat, amb uns horaris i serveis adaptats 
a les necessitats de les famílies, on els nens i nenes estan en 
contacte amb el medi urbà, fan amics i amigues i es diver-
teixen i aprenen en grup. Es preveuen 600 places setmanals 
en horaris de 9 a 14 i de 15.30 a 17 h, amb possibilitat de 
servei de menjador i acollida. Per a nens i nenes nascuts/des 
entre l’1/01/1998 i el 23/06/2007, ambdós inclosos.

Casal d’estiu municipal en anglès 
per a infants i joves
del 23 de juny al 30 de juliol, a l’escola Espai 3 (infants) i 
al centre cívic Sant Pancraç (joves)

El casal d’anglès esdevé una oferta lúdica adreçada a infants 
i joves de Sant Joan Despí. Els casals desenvolupen activitats 
educatives i de lleure amb l’anglès com a llengua de comu-
nicació i amb el principal objectiu de reforçar l’aprenentatge 
d’aquest idioma dins el projecte de ciutat plurilingüe. Per 
a joves  nascuts durant el període de 1994 a 1997, ambdós 
inclosos, i infants nascuts entre l’1/1/1998 i el 23/6/2007, 
ambdós inclosos. Hi han un centenar de places setmanals 
per al casal infantil i una trentena per al de joves.

Campus de futbol 
UE Sant Joan Despí
Del 28 de juny al 30 de juliol. 
De 5 a 13 anys, al camp de futbol del Centre

Campus de futbol   
FC Levante les Planes
Del 28 de juny al 30 de juliol. 
De 6 a 14 anys, al camp de futbol de les Planes

Campus d’handbol
Del 28 de juny al 30 de juliol. Per a infants i joves 
nascuts entre els anys 1994 i 2003. Al poliesportiu 
Salvador Gimeno

Campus de bàsquet
Del 28 de juny al 30 de juliol. Per a infants i joves 
nascurs entre 1996 i 2010. A les pistes de l’institut 
Salvador i Pedrol

Activitats esplai El Tricicle
Colònies a Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu, 
La Selva) • Ruta de Camins de Ronda • Camp de 
treball a la Serra de Basa • Campaments El Misteri del 
santuari de Bellmunt

Activitats esplai El Nus
Colònies a la Rectoria de la Selva, a Navàs (El Sol-
sonès) • Campaments a Camarasa (el Montsec) i 
a Sant Aniol de Finestres (la Garrotxa) • Camp de 
treball a la Rectoria de la Selva • Ruta d’esports 
d’aventura a Osca
Casal d’agost, del 2 al 27
Casal de setembre, del 30 d’agost al 3 de setembre

Activitats esplai El Castanyot
Casal d’estiu, del 25 de juny al 20 de juliol, 
de 3 a 11 anys
Colònies a Can Bosc, a Sant Isle de Vallalta

Casal d’estiu La Pomera
AMPA escola bressol i esplai El Nus
de l’1 al 30 de juliol, per a infants de 0 a 3 anys

Casal escola Pau Casals
Del 28 de juny al 30 de juliol. 
de 3 a 14 anys, a l’escola

Casal escola Joan Perich Valls
Del 28 de juny al 30 de juliol. 
de 3 a 12 anys, a l’escola

Casal escola Ateneu Instructiu
Del 28 de juny al 30 de juliol. 
de 3 a 12 anys, a l’escola

Estades de tennis i pàdel
del 28 de juny al 30 de juliol, al Tennis Sant Joan
Adreçat a infants i joves amb edats compreses entre els 4 
i els 18 anys. L’horari abarca diferents modalitats entre les 
8 i les 18 hores. Aquestes estades esportives es combinen, 
segons l’edat i el nivell, amb altres activitats com ara anglès, 
piscina, informàtica i ludoteca. 

Casal d’estiu municipal jove
del 23 de juny al 30 de juliol, al casal de joves el Bulevard

Per a joves nascuts durant el període de 1994 a 1997, ambós 
inclosos. De 9 a 14 hores i amb 30 places setmanals. El Casal 
Jove pretén ser una oferta lúdica adreçada a joves de Sant 
Joan Despí on desenvolupar activitats diverses com sortides 
i excursions, gimcanes, esports...
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El Bulevard oferta nuevos talleres

Aprender skate, fácil
La Associació Juvenil d’Skaters de Sant Joan 

Despí realizará el 24 de abril, de 11 a 21 horas, un 
taller para practicar skate en la plaza del Centre 

Miquel Martí i Pol. Según explica Sergi Castillejos, 
presidente de la entidad, “instalaremos rampas 

y módulos en los que se podrá practicar el 
skate. Es una actividad para 

grandes y pequeños”. Los talleres tienen un 
doble objetivo: enseñar a patinar y practicar 

diferentes modalidades y saltos, a la vez que dar 
a conocer un deporte urbano, aún muy desco-

nocido entre la población, “nos gustaría que la 
gente lo descubriera, es un deporte en el que 

realizas un importante esfuerzo físico, además 
de que has de tener mucha habilidad”.

El Casal de Joves presenta su programación para esta primavera

Más de 30 talleres y cursos, entre las actividades previstas

El Bulevard, el casal de jóvenes de 
Sant Joan Despí, inicia estos días su 
programación de primavera. Ade-
más de las actividades propias del 
centro juvenil, destaca la organiza-
ción de más de 30 talleres y cursillos 
de temáticas muy solicitadas por el 

público del equipamiento, situado 
junto al centro Miquel Martí i Pol. 
Los talleres (en el recuadro adjunto 
hay un pequeño avance) se com-
pletan con una amplia programa-
ción cultural que incluye conciertos, 
videofórums, etc.

DANSES I BALLS: MOVE YOUR BODY!
BREAKDANCE (nivell inicial) • BOLLYWOOD • 
STREET DANCE • SALSA • DANSA ÍNDIA • MZOUK 
FUNKY • COMERCIAL DANCE

MÚSICS: 
Bateria, guitarra, baix, “cajón flamenco” • Cant i 
teclat • Guitarra Nivells 1 i 2

CÒMIC • BODY PAINT (Maquillatge artístic corpo-
ral) • OPENOFFICE • PHOTOSHOP • LLENGUATGE DE 
SIGNES • MAQUILLATGE DIA  i NIT • FOTOGRAFIA • 
DJ • CANT GRUPAL

... I ELS DISSABTES,  TALLERS GRATUÏTS:  
TALLER SKATE • PERSONALITZA EL TEU CASC
TANGO • ARTS ESCÈNIQUES • CLOWN

I també GRUPS DE CONVERSA EN ANGLÈS, 
CONCERTS, VIDEOFÒRUMS, CAMPIONATS DE 
PLAYSTATION... 

i molt més, consulta l’oferta completa al web jove

www.sjdjove.cat
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La ciudad destina más de 20.000 euros para 
reconstruir un centro sanitario en Haití
Entidades, escuelas, comercios y ciudadanía en general se han volcado durante tres meses en 
organizar actividades para ayudar al pueblo haitiano, arrasado por un terremoto el 12 de enero

Broche final de la campaña Jo ja he posat el meu euro, i tu?

Alumnes i professors de l’Escola de Música actuen a l’Àrea

Cuando las imágenes de los efec-
tos del devastador terremoto 
que asoló Haití en enero ya han 

pasado a un segundo plano, los ciu-
dadanos y ciudadanas solidarios con-
tinúan aportando su grano de arena. 
Al menos así lo han demostrado los 
de Sant Joan Despí que en los últimos 
tres meses se han implicado en las acti-
vidades de la campaña Jo ja he posat 
el meu euro, i tu?, a través de las cual 
se han recogido más de 20.000 que 
incluye una aportación de 5.000 del 
Ayuntamiento.

Reconstrucción de un centro 
sanitario
Los fondos recogidos se destinarán a la 
reconstrucción de un centro sanitario 
en Haití, un proyecto que se ejecutará 
a través de Cruz Roja Española.  Así lo 
ha decidido la Comissió de Solidaritat 
por considerarlo una prioridad para la 

recuperación de la “normalidad” en la 
isla caribeña.
Una gala de Creu Roja Joventut, en 
la que también participó Espai Físic 
EscoladeDansa y el Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre, el pasa-
do 10 de abril, fue el último acto de 
la campaña. En ella se recogieron 
950 euros.

La de la Creu Roja Joventut se suma a 
una larga lista de actividades (imposi-
ble de resumir en esta página) y accio-
nes paralelas, como el reparto de más 
de 500 huchas en centros educativos, 
comercios o equipamientos munici-
pales que han demostrado como la 
solidaridad también es posible en los 
momentos de crisis. 

La Gala Solidària de la Creu Roja Joventut recaudó 950 euros. En la foto, una de las actuaciones

El passat 20 de març, l’alumnat del nivell d’aprofundiment i professorat de l’Escola de Música Enric Granados van 
oferir, a la Sala d’Actes de l’Àrea, una nova edició del concert Petits moments musicals, una selecció de peces molt 
acurada que tots plegats han preparat des de l’inici del curs. 
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A partir d’ara la gent gran ho tindrà més fàcil per estalviar 
aigua i energia. La regidora de Medi Ambient, Paqui Soria-

no i la de la Gent Gran, Fuensanta Fernández, van lliurar 
al març una seixantena lots d’estalvi mediambiental a les 

persones usuàries del menjador de la gent gran amb dues 
bombetes de baix consum, dos reductors d’aixetes, una 

bossa que redueix el consum d’aigua de la cisterna i una 
guia informativa amb consells. El lot es va entregar en una 

bossa reutilitzable. Aquesta acció forma part de la cam-
panya Movent-nos per l’estalvi de Creu Roja.

Las personas mayores disfrutarán de un amplio abanico de actividades del 18 al 28 de mayo

Una jornada sobre el voluntariado 
abrirá la ‘Setmana de la Gent Gran’
Una de las novedades de esta edición serán las colonias seniors que invitan a la gent gran a 
realizar actividades deportivas y salidas culturales en el municipio de Sant Carles de la Ràpita

La gent gran té cura 
del medi ambient

La gent gran inaugurará, el 18 
de mayo, las actividades de su 
Semana con una jornada de 

reflexión sobre el papel del volunta-
riado. En la actualidad, son muchas las 
personas mayores que sienten la nece-
sidad de compartir su tiempo y partici-
pan de programas de carácter volun-
tario que sacan lo mejor de ellas ayu-
dando a los demás. El objetivo de esta 
jornada, que se realizará en el Centro 
Cívico Torreblanca entre las 9 y las 15 h, 
es profundizar en el papel del volunta-
riado, en sus derechos y deberes.

Colonias seniors
La Setmana de la Gent Gran conti-
nuará con una visita al Museu Bar-
bier Müeller d’Art Precolombí (19 de 
mayo, de 9.15 a 14 h) y una muestra 
de pasteles (a las 17 h, en el Centro 
Cívico de les Planes) que incluirá un 
concierto de habaneras con el grupo 
Los Piratas. Una de las novedades de 

esta edición será las colonias seniors 
que, del 20 al 22 de mayo, nos invita 
a pasar estos días (con actividades 
deportivas y visita a espacios natura-
les como el Delta del Ebro, incluidos) 
en el municipio tarraconense de Sant 
Carles de la Ràpita. 

Bodas de oro
Es una de las actividades más entra-
ñables de la Setmana de la Gent Gran: 
el homenaje a las parejas que llevan 
medio siglo unidas. Será el día 25, 
en el Àrea. Las personas que cum-
plan esta simbólica cifra de vida en 
común y quieran participar en el acto 
han inscribirse en el Área de Serveis 
a la Persona hasta el 30 de abril. Una 
exposición de los talleres (del 27 de 
mayo al 1 de junio, en el Àrea) y un 
almuerzo (28 de mayo) clausurarán 
esta edición. 
Más información en la web municipal 
www.sjdespi.cat. La jornada del año pasado se centró en el ejercicio

A la imatge, dones grans mostren les bosses amb el lot d’estalvi
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cultura

Hocus Pocus estrena 
obra per doble partida

A l’Auditori Miquel Martí i Pol 

El grup santjoanenc presenta el seu nou muntatge Mi mujer 
es el fontanero els dies 21 i 23 de maig

Novetats
literàries i audiovisuals

Feu un tomb per la biblioteca i 
descobrireu les novetats literàries 
i de videos i dvd que ha incorporat 
aquest mes.

Literàries
Per tretze raons, de Jay Asher
No hay bestia tan feroz, d’Edward 
Bunker
En flames, de Suzanne Collins
La lira de orfeo, de Robert Davies
El confidente, de Kart Eichenwald
Ripley en peligro, de Patricia 
Highsmith
Perro vagabundo busca a quien 
morder, de Julian Ibáñez
La palabra más hermosa, de Mar-
garet Mazzantini
Fin, de David Monteagudo
Alta infidelidad, de Ch. G. Moore
El museo de la inocencia, d’Orhan 
Pamuk
Maldito Karma, de David Safier

Vídeos i DVD
El amante bilingüe, de Vicente 
Aranda
Grandes clásicos: Marlon Brandon
Grandes clásicos: Paul Newman
En tierra de nadie, de Danis Tano-
vic
Paradise now, d’Hany Abu-Assad
El banquete de boda, d’Hany 
Abu-Assad
Los lunes al sol, de Fernando 
León de Aranoa
Las invasiones bárbaras, de 
Denys Arcand
Saw, de James Wan
Valkiria, de Bryan Singer 
Family man, de Brett Ratner
El violinista en el tejado, de Nor-
man Jewison
12 hombres sin piedad, de Sidney 
Lumet 

Escena de l’obra La tienda de los suicidas que van estrenar l’any passat

La companyia de teatre ama-
teur santjoanenca Hocus Pocus 
torna als escenaris amb una nova 
obra, Mi mujer es el fontanero, que 
podrem veure a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol els dies 21 i 23 de maig  
(la primera representació es farà a 
les 22 h i la segona a les 19 h). El 
preu de l’entrada és de 8 euros. 

El grup torna a decantar-se per la 
comèdia i ens presenta una pecu-
liar història d’una reencarnació 
accidental. 
Una esposa morta, un vidu i un 
fontaner són els personatges 
d’un muntatge que, segons els 
mateixos Hocus Pocus “és una 
teràpia basada en la rialla”

Taller d’escriptura 
de novel·la

Taller monogràfic 
per a dones
Els propers dies 26 d’abril i 10 
de maig es farà un taller mono-
gràfic per a dones de coneixe-
ment personal. Les sessions, 
d’una hora i mitja cadascuna, 
es faran de 17 a 18.30 h, a l’Àrea 
de Serveis a la Persona. Inscrip-
cions gratuïtes a l’Àrea de Ser-
veis a la Persona o bé al correu 
donesdespi@sjdespi.net.

A partir del mes de maig es 
torna a programar un nou 
taller d’escriptura de novel·la. 
L’activitat forma part de les 
accions que duu a terme 
l’organització del premi lite-
rari Delta de narrativa escrita 
per dones, que vol impulsar 
la creativitat literària de les 
dones.  Informació a l’Àrea.
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Rosa Regàs presenta el llibre guanyador del Premi Delta de dones • 
els cotxes antics tornen a la carretera • caminada per la salut •

IMATGES DE  LA CIUTAT

L’escriptora Rosa Regàs va ser 
l’encarregada, dimecres, 7 d’abril, de pre-

sentar l’obra guanyadora del premi de 
narravita Delta per a dones, un certamen  

literari d’àmbit comarcal que engunay 
s’ha organitzat des de Sant Joan Despí. 

Regàs,  autora de novel·les com La canción 
de Dorotea, premi Planeta el 2001, i anti-
ga directora de la Biblioteca Nacional, va 

destacar la necessitat que les dones trobin 
cada vegada més finestres per a l’expressió 

literària. A la foto, Rosa Regàs, a la dreta, 
llegeix la dedicatòria que li va fer Maria 

Isabel  Joven, a l’esquerra, en el seu llibre 
L’ofici del muts,  ara publicat. 

La rambla de Josep Maria Jujol es va tornar a omplir de cotxes i motos d’època gràcies a una nova activitat 
de l’entitat local Clàssics Despí, que va aprofitar la celebració del clàssic Rallie de Sitges per fer una sortida en 
aquests vehicles antics.

Sant Joan Despí va celebrar 
el Dia Mundial de la Salut 
amb una caminada popular 
per la ciutat organitzada 
per l’Ajuntament. Durant 
poc més d’una hora, els 
participants van recórrer 
diferents carrers per 
promoure l’exercici en 
l’àmbit urbà i aconseguir 
tenir unes ciutats més 
saludables.
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Sant Joan Despí, ciudad colaboradora con 
el Campeonato de Europa de atletismo
Se dará soporte gráfico e informativo al gran acontecimiento deportivo de este verano en Barcelona

Uno de los carteles de la campaña, con la atleta portuguesa Naide Gomes, 
saltadora  de longitud, como protagonista

Sant Joan Despí desarrollará acciones de comunicación 
para promocionar el Campeonato de Europa de Atletis-
mo, gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamien-
to y B10. El campeonato se celebrará en Barcelona del 26 
de julio al 1 de agosto. 
El objetivo de las acciones es acercar el atletismo a la ciu-
dadanía. En Barcelona se han llevado diferentes campa-
ñas desde  hace un año y ahora se trasladan a los muni-
cipios colaboradores.
Para obtener una completa información sobre el cam-
peonato se puede acceder a la web oficial: 
www.bcn2010.org

El cadet femení de l’Handbol 
Sant Joan es proclama

subcampió de Primera Catalana

L’equip cadet femení de l’Handbol Club Sant 
Joan Despí va jugar la fase final del Campionat 
de Catalunya de Primera Catalana i va assolir un 
brillant segon lloc.
L’equip santjoanenc només va ser superat a la 
final contra el gran favorit, La Roca, de 10 gols, 
tot i que en tot moment del partit va plantar 
cara i va buscar amb il·lusió la sorpresa.
A les semifinals, el Sant Joan va guanyar el Vic 
27-17 i La Roca al Sant Cugat per un escandalós 
42-18. Per a l’equip local, jugar la final va ser el 
premi a un gran any de treball i esforç. Assolir 
el subcampionat es considera un èxit, ja que 
només ha perdut el partit de la final en tota la 
competició. 
Es va entregar a Judit Casanova el trofeu a la 
millor portera del campionat.L’equip cadet femení ha fet una sensacional temporada a Primera Catalana
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El Bàsquet Sant Joan va organitzar les 
seves primeres Estades de Tecnificació
Del 29 al 31 de març l’escola de bàs-
quet del BC Sant Joan Despí va orga-
nitzar les Estades de Tecnificació de 
Setmana Santa a la residència esporti-
va AmpostaPark.
Tot i ser el primer any que s’organitzaven, 
va assolir un gran nivell d’acceptació 
entre els jugadors i jugadores de 
l’escola. Concretament, l’activitat es va 
dirigir als equips d’edat mini i infantil 
tant masculins com femenins entre els 
11 i els 14 anys. Finalment, un total de 
66 jugadors i jugadores de l’escola, junt 
amb 8 entrenadors i entrenadores.
Durant els tres dies que van durar les 
estades es van realitzar entrenaments 
de tecnificació amb grups reduïts de 
treball, concursos de tir i competi-
cions.
Fora de les activitats de bàsquet prò-
piament dites, es va realitzar una 
gymkana, jocs de nits, visualització de 

vídeos i una festa de les estades.
Per al coordinador del club, Rafa Gar-
cía, “tant per la coordinació espor-
tiva com per pels entrenadors i 
entrenadores que van participar de 
l’experiència, la valoració ha estat 
molt positiva, fet que ens anima a 
tots a organitzar noves experiències 
de convivència en el futur.” 
Les fotos de les estades es poden veure 
al web del club: 
www.basquetdespi.com.

Amposta va ser l’escenari de les estades

-comenta Elisenda Ena.

Sant Joan Despí va ser escenari de la fase final 
del Campionat de Catalunya d’hoquei línia

Per segon any consecutiu es va cele-
brar el Campus de Setmana Santa de 
la Unió Esportiva Sant Joan Despí, 
que va comptar amb la participació 
de 30 nens -de prebenjamins a infan-
tils-, 14 dels quals es van acollir al 
servei de menjador.
El campus va comptar amb un 
coordinador i quatre monitors. El 
president de l’entitat, Cebrià Bena-
ges, considera que el campus “ha 
millorat respecte l’any passat, tots 
els nens van sortir molt contents 
i això ens motiva a anar a més en 
anys successius”.
Tots els participants van rebre una 
dessuadora, una samarreta i un pan-
taló d’entrenament. D’altra banda, ja 
s’ha superat el centenar de persones 
que s’han registrat gratuïtament al 
canal de televisió de l’entitat.

Es consolida el Campus 
de Setmana Santa de la 
UE Sant Joan Despí

El dia 10 d’abril al Poliesportiu del Mig es van disputar les 
finals del Campionat de Catalunya d’Hoquei Línia en les 
categories aleví i juvenil. L’organització ha estat a càrrec 
del Club Hoquei Línia Jujol que, a més, tenia represen-
tants en aquesta fase final en les dues categories.
La presidenta de l’entitat, Elisenda Ena, destaca 
“l’esportivitat i l’entusiasta ambient viscut a les grade-
ries per part dels seguidors dels equips participants, 
que van omplir de color i d’animació la instal·lació.” 
Els espectadors van poder contemplar quatre partits molt 
disputats i jugats a molt bon nivell, de manera que  les 
finals es van decidir amb marcadors molt igualats. Els 
campions van ser el Club Patí Castellbisbal en juvenils  i el 
Tsunamis de Barcelona en alevins. Els equips aleví i juve-
nil del club de Sant Joan Despí van obtenir uns merito-
ris tercer i quart lloc, respectivament,  “fruit de l’esforç i 
bona feina desenvolupats al llarg de la lliga regular 
i d’aquesta fase final del Campionat de Catalunya “ El poliesportiu del Mig va acollir  aquestes finals d’hoquei línia de base
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Els ciclistes van tenyir de taronja 
els carrers de Sant Joan Despí 
600 participants en l’inici de la temporada de Primavera en bici, que arriba a la setzena edició

De nou la participació va ser massiva, amb més de 600 persones

El passat 11 d’abril es va inaugurar la nova temporada 
de Primavera en bici. De nou els carrers es van omplir 
de color i va dominar el taronja, ja que va ser el color 
de la llampant samarreta amb què van ser obsequia-
des totes les persones participants, més de 600.
Els diumenges 18 i 25 d’abril i 9 i 16 de maig tindran 
lloc la resta de les sortides. La trobada serà a les 11.30 
hores al recinte firal. Tothom que participi en un mínim 
de tres de les sortides rebrà de regal una ronyonera.

Instal·lacions esportives municipals van acollir els Jocs Policials
Amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres, 

la comissaria de Mossos de Cornellà  de Llobregat i 
Sant Joan Despí ha celebrat els II Jocs Policials, que 
consisteix en una sèrie de competicions esportives 
entre diferents cossos policials.Enguany les moda-

litats esportives han estat el pàdel, el futbol 7 i el 
bàsquet.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí va cedir diferents 
instal·lacions per a aquesta pràctica esportiva: el 

Tennis Sant Joan, el Camp de Futbol de Les Planes i 
el Poliesportiu Francesc Calvet.

Hi ha hagut 160 participants, entre diferents cossos 
policials, bombers i mossos d’esquadra  de diferents 

comissaries del territori. El pàdel va ser una de les activitats que es van dur a terme

Persones de totes les edats van participar en el cercavila
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Aquestes tres construccions tenen el 
màxim nivell de protecció patrimo-
nial que reconeix la Generalitat de 
Catalunya: són béns culturals d’interès 
nacional (BCIN). De ben segur que 
molts coneixeu els dos primers, però, 
què és i on és la Torre de Cal Felip? 
Ubicada a la Ciutat Esportiva del FCB 
es tracta d’una torre romànica de 
planta circular, segurament del primer 
terç del segle XII, que servia de talaia i 
element de defensa. L’any 2000 Esque-
rra va demanar a la Generalitat que 
catalogués la Torre com a BCIN, ja que 
semblava que ningú s’havia adonat de 
la importància i el valor d’aquesta for-
tificació. Mesos més tard, se’ns donava 
la raó,  i des de llavors vàrem intentar, 
sense èxit, que el nostre Ajuntament 
iniciés les actuacions necessàries per 
incloure-la com a visita obligada dins 
el nostre ric patrimoni cultural.
El passat mes de març tots els grups 
van aprovar una moció d’Esquerra que 
demanava a la Generalitat que visités 
la torre per a veure’n l’estat i exigir-ne 
als seus propietaris un bon manteni-
ment, com a pas previ per poder ser 
visitada per a la ciutadania.
La vigent Llei de patrimoni està per 
damunt d’interessos particulars i 
de qualsevol administració, i per 
descomptat per damunt de qualse-
vol actuació urbanística. Potser en 
aquests mateix Butlletí se’ns dirà que 
el Govern de Sant Joan ja va incloure 
la torre dins el catàleg del patrimoni 
local, però no n’hi havia prou.
Ara, amb l’aprovació de la moció, i 
amb les posteriors actuacions que de 
ben segur farà la Generalitat, evitarem 
que l’oblit o un inesperat accident pro-
voqui, com qui no vol la cosa, la caigu-
da de la torre. Esquerra, com sempre, 
continuem  treballant de forma positi-
va per la nostra ciutat.

Can Negre, la Torre de la 
Creu i la Torre de Cal Felip

Des de Convergència i Unió volem 
denunciar que el tripartit vol destinar 
223.860 euros a una campanya publi-
citària sobre la Llei de la dependència 
mentre molts beneficiaris no estan 
cobrant els ajuts.
El Govern de la Generalitat es veu obli-
gat a tapar amb publicitat el seu fracàs 
a l’hora de desplegar la Llei de la depen-
dència.
El tripartit ha tret a concurs la licita-
ció d’un contracte de serveis per tal 
d’impulsar una campanya publicitària 
sobre la Llei de la dependència. Cal 
lamentar que mentre el Govern destina 
223.860,40 euros a aquesta campanya, 
moltes persones esperen i desesperen 
sense rebre els ajuts que els corresponen 
segons l’esmentada llei.
No hi ha diners per pagar els ajuts, però 
s’inverteix en publicitat, que només té un 
sentit: tapar el fracàs del tripartit a l’hora 
de desplegar la llei. 
Per dos cops, des de CiU, hem ofert al 
tripartit de tancar un acord global per a 
tirar endavant el correcte desplegament 
de la Llei de la dependència, però el tri-
partit l’ha rebutjat reiteradament i, enlloc 
d’això, prefereixen llençar una campanya 
publicitària per convèncer les persones 
afectades de les excel·lències d’una llei 
que no està responent a les seves expec-
tatives. Això és un contrasentit.
Anteriorment, des de 1985 existia la Llei 
de serveis socials, el servei de residències 
per a gent gran i persones amb discapa-
citat, el programa viure en família, etc. La 
Llei de serveis socials serviria per a donar 
una millor cobertura a les persones 
més vulnerables i a les famílies implan-
tant un sistema propi de promoció de 
l’autonomia personal. 
L’únic dret reconegut a Catalunya per la 
Llei de dependència és el dret a espe-
rar i a desesperar per la mala gestió del 
Govern.
Cal demanar al Govern de la Generali-
tat que no impulsi aquesta campanya i 
inverteixi la quantitat que hi pensa desti-
nar en les persones, és a dir, que les desti-
nin a les persones i no a l’autobombo.

Menys publicitat i més 
ajuda a la dependència

En el anterior Butlletí el Gobierno 
Municipal presentó como gran avan-
ce en el desarrollo de la ciudad, unas 
“Jaulas Azules” de dudoso gusto 
urbano para fomentar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte 
cotidiano, es decir, en forma cursi 
“movilidad sostenible”. Hace 2 años 
ya presentaron el Bicing y aún esta-
mos esperando. 
El doble objetivo de la instalación de 
las “Jaulas Azules” en nuestras aceras 
es garantizar “una seguridad” que no 
ofrece este ayuntamiento, y renuncia 
a ella con su instalación. El Gobierno 
Municipal pretende que esta segu-
ridad sea ofrecida por la empresa 
que las gestionará.  El Ayuntamiento, 
como el resto de municipios que van 
a instalar este armatoste metálico 
callejero, renuncia de forma expresa 
a garantizar la seguridad e integri-
dad de las bicicletas que no pagan 
por aparcar en espacios actuales 
habilitados para ello. 
El segundo objetivo de futuro, y 
lamentamos adelantarnos en la 
denuncia de este avance social de “la 
movilidad sostenible”, es la identifica-
ción de los usuarios y de sus dueños 
por medio de las matrículas, un paso 
previo a la implantación de tasas de 
circulación, aparcamiento y grúa. En 
definitiva buscarán exprimir al único 
vehículo no sometido a impuestos 
junto a los triciclos y patinetes.
En países con tradición en el uso de 
las bicicletas se está instalando este 
sistema, pero después de garantizar 
espacio público suficiente, seguri-
dad y gratuito delante de cualquier 
medio de transporte público, edifi-
cio público, colegios, parques, etc. Es 
tanta la necesidad de exprimir al ciu-
dadano que les lleva a buscar ingre-
sos hasta de las bicicletas después 
de subir el IVA al 18%. Pan para hoy, 
hambre para mañana. 

Otro invento, 
“Jaulas Azules”

Tribuna Política Serveis
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L’abril és el mes cultural per excel·lència, 
ja que arreu s’organitzen activitats rela-
cionades amb Sant Jordi. La nostra ciu-
tat no n’és una excepció ja que les enti-
tats, amb el suport de l’Ajuntament, 
fan un esforç per preparar actes que 
omplen l’espai cultural de Sant Joan 
Despí.
ICV-EUiA ha donat sempre suport a les 
iniciatives que aporten millores per a la 
nostra ciutat, com és el cas de la muni-
cipalització de l’Escola de Música. A la 
vegada, però, ha fet propostes, tant en 
el nostre programa electoral com en 
els pressupostos anuals d’actuacions, 
dirigides a promoure els equipaments 
necessaris on es desenvolupin noves 
expressions artístiques i activitats cul-
turals innovadores.
La cultura i l’art van internament lli-
gades i per naturalesa han d’estar en  
innovació constant. Igual que en les 
empreses, en el món econòmic, s’ha 
d’apostar per la investigació i tenen 
més possibilitats d’èxit aquelles que 
són més emprenedores; també en el 
món cultural s’ha de partir d’aquesta 
premissa. És necessari innovar, millo-
rar, arriscar-se perquè la cultura i l’art es 
desenvolupin en el marc de les noves 
tendències i arribin a tothom.
És, també, des del món local que s’han 
de facilitar aquests espais de noves 
creacions i noves propostes artístiques: 
com l’art al carrer, espais efímers que 
poden utilitzar-se com a laboratoris de 
cultura; o com les escultures urbanes, 
estratègicament situades en els dife-
rents espais de la ciutat i que represen-
tin accions quotidianes; o reservar el 
que s’anomena “parets legals” perquè 
la gent jove pugui fer grafits i potser 
així s’eliminarien els “guixots” que ens 
trobem en alguns elements públics.
Aprofitem per desitjar-vos un feliç Sant 
Jordi i us esperem a la nostra parada 
de roses i llibres on, com és habitual, el 
que es recapti anirà destinat a projec-
tes de solidaritat amb Palestina.

I+D a la cultura

Con la llegada de la primavera, llega 
también el día de Sant Jordi, punto 
de inicio de un amplio abanico de 
actividades que llenarán de activi-
dad nuestra ciudad, ofreciendo a 
la ciudadanía múltiples propuestas 
culturales, deportivas y lúdicas. 
En Sant Joan Despí estamos ponien-
do todo nuestro empeño en cons-
truir de forma conjunta una ciudad 
de y para las personas, cumpliendo 
con nuestros compromisos y con 
nuestro programa, siempre con la 
máxima de dar una mejor respuesta 
a los vecinos y vecinas. 
Una ciudad con más cultura, con la 
nueva biblioteca del barrio Centre 
que se está construyendo; una ciu-
dad más humana potenciando la 
actividad y la vida de nuestras enti-
dades; una ciudad más educativa, 
con nuevos centros escolares y nue-
vas alternativas formativas; una ciu-
dad más deportiva, donde las escue-
las deportivas nos ofrecen cada vez 
más posibilidades para nuestros 
pequeños y jóvenes, y unos polide-
portivos cada vez con más prestacio-
nes y actividades; una ciudad cada 
vez más verde y que mira hacia el río; 
una ciudad más accesible sin barre-
ras arquitectónicas y con más trans-
porte público...
Esta es la ciudad por la que trabaja-
mos desde el PSC de Sant Joan Despí. 
Una ciudad que se llena todavía más 
de vida con la llegada del buen tiem-
po gracias a su gente, porque sois los 
vecinos y vecinas los que conseguís 
hacer de nuestro municipio una ciu-
dad acogedora, equipada, tranquila, 
una ciudad con principios y con valo-
res, una ciudad para las personas.

Una ciudad para 
las personas

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
LÀrea. Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empreses i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 088
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 St. Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82
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
Poliesportiu 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 902 19 32 75
Renfe 902 24 02 02
Autobusos Oliveras 902 02 33 93
Autobusos Mohn 902 02 33 93
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

el temps
MARÇ DE 2010

Temperatura mitjana: 10,8ºC • Temperatura màxima:20,4ºC el 
dia 27 • Temperatura mínima: -0,4ºC el dia 10 • Precipitació 
total: 69,8 l/m2  • Màxima precipitació en 24 hores: 40,1 l/m2 

entre els dies 7 i 8 • Vuit dies de precipitacions, un de tempesta 
i un de neu

Seguint la tònica del que ha estat l’hivern, el mes de març 
també ha estat bastant plujós, si bé en aquest cas la pre-
cipitació ha estat concentrada especialment en la borrasca 
dels dies 7 i 8, que va portar-nos la famosa nevada. Malgrat 
l’ambient força suau dels últims 10 dies, això no va ser 
suficient per compensar les baixes temperatures que vàrem 
tenir fins ben bé el dia de Sant Josep, de manera que la 
temperatura mitjana mensual ha estat força inferior a la mit-
jana climàtica, i s’ha de considerar aquest març com un dels 
més freds dels últims 20 anys.

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

Tribuna Política Serveis
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