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Del 22 al 27 de 
juny la ciutat 
celebra la seva 
Festa Major • Més 
d’una cinquantena 
de propostes 
per viure-les al 
carrer • Efecto 
Mariposa i Love of 
Lesbian, plats forts 
musicals

Una festa per gaudir-la!
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4 8Un pas més en la millora del riu
A partir de setembre es començarà a plantar nova 
vegetació de ribera i a condicionar els camins

Sant Joan Despí

El nou parc ciclista obre portes i es pot visitar tot el juny i juliol
El president de la Generalitat, José Montilla, va inaugurar el nou equipament esportiu dedicat a la pràctica del 
ciclisme de carretera i de muntanya i que, durant els mesos de juny i juliol, es podrà fer servir lliurement

26

Pintats els camins escolars
Per tal de treballar en favor d’una mobilitat segura 
dels estudiants de la ciutat

Ja és Festa Major!
Efecto Mariposa, Love of 
Lesbian i un nodrit grup de 
conjunts locals configuren 
l’oferta de concerts d’un 
extens programa festiu

15
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L’article de l’Alcalde

Antoni Poveda

Estem a les portes de l’estiu i això vol dir que, un 
any més, arriba la nostra Festa Major. La tradicional 
celebració mediterrània de la Nit de Sant Joan té 

a la ciutat una dimensió més gran amb un programa 
d’activitats ampli i variat, pensat perquè tothom trobi 
aquell espai o aquella activitat que li permeti gaudir i 
passar-ho bé en companyia de la família o els amics. 
Aquest és l’esperit de la nostra festa, potenciar la relació 
i la convivència ciutadana en un marc distès, alegre i 
participatiu.

Des de fa anys optem per un programa festiu marcat 
per la participació i la varietat, amb un pes important de 
les entitats, que fan possible que la ciutadania compti 
enguany amb més de 50 actes en els 
quals poder participar activament 
de la festa. Tot això, completat amb 
propostes municipals populars i de 
qualitat en cadascun dels barris: les 
orquestres de la nit de la revetlla, 
les múltiples activitats infantils, els 
concerts del parc de la Fontsanta 
(aquest any seran 8 els conjunts de 
Sant Joan Despí que actuaran la nit del dia 25, en el mateix 
escenari que els següents dies ocuparan Efecto Mariposa 
i Love of Lesbian, grups ja consagrats)... a banda de circ, 
acrobàcies, humor, esport, etc. 

És també un bon moment per descobrir els nous serveis 
que Sant Joan Despí ens ofereix, com l’acabat d’estrenar 
Parc Ciclista, que obre les portes per a tots els aficionats a 
la bicicleta –que a la nostra ciutat som molts– durant els 
mesos de juny i juliol . 

La nostra festa és, en definitiva, un fidel reflex de la nostra 
ciutat, del seu dinamisme i activitat, com bé reflecteix 
l’original cartell d’aquest any, obra de la pintora local Esther 
Xandri. Així doncs, us convido a mirar amb deteniment el 
programa d’activitats que s’ha distribuït per totes les llars 
i, una vegada escollit allò que més us interessa, sortir al 
carrer i viure la festa en primera persona.

Estamos a las puertas del verano y eso significa que, un 
año más, llega nuestra Festa Mayor. La tradicional cele-
bración mediterránea de la Nit de Sant Joan tiene en 

la ciudad una mayor dimensión con un programa de activi-
dades amplio y variado, pensado para que todo el mundo 
encuentre aquel espacio o aquella actividad que le permita 
disfrutar y pasarlo bien en compañía de familia o amigos. 
Este es el espíritu de nuestra fiesta, potenciar la relación y la 
convivencia ciudadana en un marco distendido, alegre y par-
ticipativo. 

Desde hace años ya, optamos por un programa festivo mar-
cado por la participación y la variedad, con un peso impor-
tante de las entidades, que hacen posible que la ciudadanía 

cuente con más de 50 actos en los que 
poder participar activamente de la 
fiesta. Todo esto, completado con pro-
puestas municipales populares y de 
calidad en cada uno de los barrios: las 
orquestas de la noche de la verbena, 
las múltiples actividades infantiles, los 
conciertos del parque de la Fontsanta 
(este año serán 8 los conjuntos de Sant 

Joan Despí que actuarán la noche del día 25, en el mismo 
escenario que los siguientes días ocuparán Efecto Mariposa 
y Love of Lesbian, grupos ya consagrados)... además de circo, 
acrobacias, humor, deporte, etc.

Es también un buen momento para descubrir los nuevos ser-
vicios que Sant Joan Despí nos ofrece, como el recién estre-
nado Parc Ciclista, que abre sus puertas para todos los aficio-
nados a la bicicleta –que en nuestra ciudad somos muchos– 
durante los meses de junio y julio.

Nuestra fiesta es, en definitiva, un fiel reflejo de nuestra ciu-
dad, de su dinamismo y actividad, como bien refleja el origi-
nal cartel de este año, obra de la pintora local Esther Xandri. 
Así pues, les invito a mirar con detenimiento el programa de 
actividades que se ha distribuido por todos los hogares y, 
una vez escogido aquello que más les interesa, salir a la calle 
y vivir la fiesta en primera persona. 

Una festa per conviure

“La Fiesta Mayor incluye 
propuestas para todos 
los gustos y edades”
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Nova fase de la recuperació de l’espai fluvial del riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí

El meandre situat entre el pont de la C-245 i l’estació de tractament d’aigües potables (ETAP) es repoblarà 
amb espècies de ribera i es condicionaran els dos camins que hi ha • El projecte estarà enllestit al desembre

El riu millorarà els seus camins i el 
seu paisatge amb nova vegetació 

Al plànol es pot observar l’àrea d’actuació de la nova fase de recuperació del riu a Sant Joan Despí que podrem gaudir a partir del desembre

Recuperar el tram metropolità 
del riu Llobregat (els quasi 30 
quilòmetres que van des del 

Pont del Diable, a Martorell, fins a  la 
desembocadura) no és tasca fàcil. En 
els darrers anys administracions i enti-
tats han treballat de valent per retor-
nar al riu la vida i recuperar-lo com a 
espai natural per a la ciutadania. Una 
recuperació progressiva que poc a poc 
apreciarem i que suposarà una inversió 
global d’uns 95 milions d’euros en dife-
rents trams, alguns dels quals ja s’estan 
executant i d’altres que s’iniciaran en 
els propers mesos.   Aquesta nova fase, 
que afecta a Sant Joan Despí, Cornellà 
i l’Hospitalet té un pressupost de 2,4 
milions. Així ho va anunciar el conseller 
de Medi Ambient, Francesc Baltasar, 
que el 28 de maig va visitar les actua-
cions que s’estan realitzant a Cornellà.
Els diferents projectes estan finançats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
Departament de Medi Ambient, el 

Ministerio de Medio Ambiente, la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i ADIF, a 
més dels Ajuntaments i d’altres enti-
tats territorials.

Vegetació de ribera al meandre
Les actuacions a Sant Joan Despí 
se centraran al meandre que hi ha 

situat, aproximadament,  entre el 
pont de C-245 i l’estació de tracta-
ment d’aigües potables (ETAP). A 
grans trets, el projecte condicionarà 
dos camins que ja discorren al marge 
esquerre incorporant en determinats 
punts eixamplaments que millorin la 
mobilitat dels ciutadans, que, un cop 
acabin les obres, s’hi vulguin passe-

L’alcalde, Antoni Poveda, el vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana, Antonio Bal-
món i el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltsar, en la presentació de la nova fase de recuperació del riu

Als espais dibuixats en 
diverses tonalitats de verd es 
plantaran:
Lledoners
Freixes
Pollancres
Pollancres blancs
Pins
Ametllers
Plantes arbustives i herbàcies: 
boga, canyís, tamariu...

En color beix, traçat dels 
camins que es condicionaran

Àmbit de recuperació de 
camins i vegetació de 
ribera del Llobregat al seu 
pas per Sant Joan Despí

C-245

FGC

Planta de tractament 
d’aigües potables (ETAP) 

4

Terme municipal 
de Sant Boi
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jar, fer-hi esport o anar en bicicleta. El 
tipus de camí serà molt similar a trams 
que ja s’han executat en altres pobla-
cions com Sant Boi o el que s’estan 
executant en l’actualitat a Cornellà.
Tot i que es va aprofitar les obres del 
desdoblament del col·lector de Sal-
morres per definir inicialment aquests 
camins, els treballs no es reprendran 
fins a la tardor, ja que ara és època de 
nidificació. A l’octubre també s’iniciarà 
la plantació de la vegetació de ribera. 
Més d’un centenar de freixes, àlbers, 
pollancres, lledoners, pins i plantes 
arbustives i herbàcies com la boga, el 
canyís o el tamariu ens acompanya-
ran a banda i banda dels nous camins 
de ribera. 
En els darrers mesos s’ha desbros-
sat part de la canya americana (una 
espècie no autòctona i molt invasiva) 
per incorporar-hi aquestes que sí són 
pròpies del riu. Podrem gaudir del 
nou paisatge de ribera a Sant Joan 
Despí al desembre.

Un nou paisatge a la vora del Llobregat

Millores que ja són visibles

Moltes ciutats, un sol riu. Els projectes 
de recuperació dels espais fluvials del 
riu Llobregat mantindran una uniformitat i 
coherència(tret de casos molt específics) en el 
decurs dels municipis que travessa el riu des 
de Martorell fins al Prat. La imatge gran mostra 
un camí de mota que ja s’ha adequat al terme 
municipal del Prat, i a la petita, un baixador i 
una illeta (en aquest cas, a Cornellà) que ens 
donen una idea de com serà el condiciona-
ment al meandre de Sant Joan Despí.

En els darrers anys tant l’Ajuntament conjuntament amb 
altres administracions, com l’Agència Catalana de  l’Aigua 
(ACA), han fet actuacions que han millorat l’entorn del riu. 
A dalt, darrera plantació del bosc dels Infants amb arbres i 
arbustos de ribera. A l’esquerra, la torre de descàrrega del 
tub de Salmorres que es va convertir en un mirador fluvial. 
De fet, aquestes obres van servir per obrir un camí des de la 
zona del pícnic fins gairebé l’estació de tractament (ETAP).

5
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También se modificará temporalmente la ubicación de los contenedores de las calles cortadas

Reordenación del tráfico a causa de las 
obras de Joan Maragall y Camí del Mig

El Ayuntamiento iniciará las 
obras de mejora de la calle 
Camí del Mig durante la sema-

na del 21 de junio. Los trabajos modifi-
carán el sentido de algunas vías (con-
sultar planos) aunque para minimizar 
las molestias se realizarán en varias 
fases. Éste es el caso de Camí del Mig 
cuya primera fase afectará al tramo 
situado entre Creu d’en Muntaner y 
Riera d’en Nofre (la previsión es que 
las obras duren hasta septiembre). 

De hecho, no será hasta mediados de 
julio cuando se cambiará el sentido 
de la calle Mare de Déu de Núria ya 
que las obras afectarán al cruce entre 
Riera d’en Nofre y Camí del Mig. Se 
ampliará la batería de contenedores 
en Riera d’en Nofre y Catalunya ya 
que quedan afectados los de Camí 
del Mig con Creu d’en Muntaner. 
En el caso de Joan Maragall, a partir 
del 28 de junio, sólo se modificará el 
sentido de la calle entre la plaza Sant 

Joan y la calle Sant Feliu, ya que el 
tramo afectado en la primera fase se 
sitúa entre Extremadura y Sant Feliu. 
Estas obras durarán hasta principios 
de septiembre. Mientras tanto, los 
contenedores se concentrarán en 
la zona de carga y descarga de la 
plaza Sant Joan. A mediados de julio 
se iniciarán los trabajos en el tramo 
hasta la plaza de Sant Joan y, en la 
calle John F. Kennedy que también 
tendrá afectaciones en el tráfico.  

Remodelación de nuevas vías en el barrio Centre y en Les Planes

El Nitbus incorporará cámaras de 
videovigilancia para mejorar la seguridad

Por Sant Joan Despí circulan las líneas N12 y N15

La Entitat Metropolitana del Transport (EMT) ha aprobado la 
implantación de un sistema de videovigilancia en los auto-
buses nocturnos, los Nitbus, para incrementar la seguridad. 
La instalación de estos sistemas, que según la EMT será ope-
rativo en el segundo trimestre de 2011, ha demostrado ser 
una eficaz medida disuasoria ante actos incívicos. En Sant 
Joan Despí hay dos líneas que ofrecen el servicio de autobús 
nocturno, las N12 y N15.

1ª fase Camí del Mig 1ª fase calle Joan Maragall

Itinerario alternativo
Tramo en obras

Itinerario alternativo (cambio de sentido 
en la calle Mare de Déu de Núria)
Nuevo tramo en obras

Afectaciones al tráfico de junio 
a septiembre

Afectaciones al tráfico 
desde mediados de julio a 
finales de agosto

Afectaciones al tráfico desde junio a septiembre

Itinerario alternativo (cambio de sentido en Joan Maragall, entre plaza 
Sant Joan y calle Sant Feliu)
Tramo en obras

6
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208 personas optan a los nuevos 
pisos protegidos de alquiler

Las personas interesadas pudieron visitar el piso muestra de la promoción municipal

La construcción de las 44 viviendas de la avenida de la Generalitat ha entrado en su recta final, con el 
objetivo de finalizarla a finales de este año • Hay pisos de 1 y de 2 habitaciones

El 15 de junio finalizó el plazo 
para la presentación de soli-
citudes para optar a la nueva 

promoción de pisos de alquiler con 
protección oficial que construye el 
Ayuntamiento de la ciudad a través 
de la empresa municipal ADSA.  En 
total, 208 personas se han inscrito 
para participar en el sorteo públi-
co para la adjudicación de estos 44 
viviendas de promoción municipal 
de alquiler.
Las personas interesadas en optar a 
uno de estos pisos tuvieron la oportu-
nidad de visitar el piso piloto en dife-
rentes jornadas de puertas abiertas 
organizadas por la empresa munici-
pal ADSA. Los visitantes pudieron ver 
la calidad de los acabados, la distribu-
ción y las dos tipologías de viviendas 
presentes en los dos edificios ahora 
en construcción, de una y dos habi-

taciones, con superfícies que oscilan 
entre los 42 y los 62 metros cuadra-
dos. Habrá un total de 30 pisos de un 
dormitorio y 14 de dos, todos ellos 
con plaza de aparcamiento y trastero 
vinculado a la vivienda. 
La empresa municipal tiene otras tres 
promociones de vivienda pública en 
marcha, en este caso de venta. Todas 
se sitúan en el eje de la avenida de 
Barcelona. Dos de ellas están ya en 
construcción:  un edificio de 25 pisos 
en el número 81 (con un gran apar-
camiento de 300 plazas) y otras 12 
viviendas situadas en el número 67, 
con aparcamiento para 91 vehículos. 
En breve se iniciarán también las 
obras  de la tercera de las promocio-
nes de este sector, situada en el núme-
ro 91 de la avenida de Barcelona, que 
constará de 28 pisos protegidos y un 
gran aparcamiento con 350 plazas.

Una joven pareja observa las características del interior del piso muestra que ADSA ha puesto a 
disposición de las personas interesadas en participar en el sorteo de las nuevas viviendas de alquiler

Así son las viviendas

El piso muestra, por dentro. Las imágenes 
muestran diferentes espacios del piso muestra. 
De arriba a abajo: cocina-comedor, dormitorio, 
terraza y segunda habitación de las viviendas más 
grandes.
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Millora de la mobilitat, també als centres

L’Àlex i la Nora creuant un dels passos de vianants que ja incorpora la senyalització

Camins 
segurs per 

anar a l’escola
La implantació dels camins 

escolars s’inicia amb  la 
senyalització als passos de vianants

Com ja avançàvem al Butlletí del 
passat mes de maig Sant Joan 
Despí està decidida a fomentar 

una mobilitat més segura i sostenible 
entre els ciutadans. Un dels projectes 
del pla de mobilitat és la incorporació 
dels anomenats camins escolars, una 
iniciativa que s’ha treballat de manera 
conjunta en els darrers dos anys amb les 
escoles i les famílies. L’objectiu, a grans 
trets, és definir un seguit d’itineraris en 
els quals escolars siguin els usuaris prio-
ritaris d’aquests espais definits. Un pla 
que, d’una banda, afavoreixi l’autonomia 
dels infants per anar, sense la companyia 
d’un adult, a l’escola i que alhora propiciï 
un model de mobilitat més sostenible ja 
que, d’aquesta manera, es reduiria l’ús 

del cotxe a la ciutat, fet que també 
milloraria la seguretat. Una de les 
primeres mesures ha estat la incor-
poració, en els passos de vianants 
(dels prop de 80 previstos ja s’han 
pintat la meitat) més propers als 
centres educatius, d’uns senyals 
identificatius “camí escolar, espai 
amic” que ens avisa de la presèn-
cia d’infants que van cap a l’escola. 

Prèviament a aquesta senyalitza-
ció específica s’han creat les zones 
zones 30 també amb l’objectiu 
de pacificar el trànsit i fer aquests 
espais més segurs. 
Un projecte global de ciutat que 
anirà incorporant altres mesures, 
com la incorporació de nous carrils 
bici,  fins a l’inici del proper curs 
escolar al mes de setembre. 

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, signant un conveni per millorar la seguretat 
viària amb el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Pove-
da i el director del Servei Català de Trànsit, 
Josep Pérez Moya, van signar el passat 9 
de juny un conveni per desenvolupar un 
Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) amb 
l’objectiu d’incorporar mesures per dismi-
nuir els accidents i millorar la seguretat 
en les vies urbanes. En una primera fase 
es farà una diagnosi de la situació viària 
(principalment, senyalització vertical i 
horitzontal) que permeti detectar man-
cances i realitzar, d’aquesta manera, les 
millores que siguin adients, com senyalit-
zació de rotondes, de carrils bici, etc.

8
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Los ocho proyectos del nuevo plan 
estatal de fomento del empleo, en marcha
Ya se ha acabado de instalar una red de fibra òptica que mejorará la gestión de servicios municipales

3,4 millones de euros que mejoran la ciudad y emplearán a 164 personas

Sant Joan Despí ya ha iniciado, 
e incluso en algunos casos, 
finalizado, los ochos proyectos 

previstos en el segundo Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad 
(FEESL) que promueve el gobier-
no central con el objetivo de crear 
empleo. En la ciudad se invertirán 3,4 
millones de euros en obras que mejo-
rarán equipamientos deportivos, la 
movilidad, la sostenibilidad o los cen-
tros educativos. Las obras emplearán 
a 164 personas.
Uno de los que ha finalizado recien-
temente es el cierre del anillo de 
fibra óptica que conecta el Ayunta-
miento, el Àrea de Serveis a la Per-
sona, el Centre Cívic Les Planes, el 
edificio del Departament de Foment 
de l’Ocupació i Comerç, la OMIC, la 
Casa Rovira y Can Negre. Esta nueva 
instalación conecta y refuerza la red 
de fibra ya existente que integra los 
polideportivos Francesc Calvet y Sal-
vador Gimeno. Esta infraestructura 

mejorará la seguridad, la rapidez y la 
eficiencia de los servicios de telefo-
nia, de conexión de la red de gestión 
municipal y el acceso a Internet de 
estas dependencias que repercutirá 
en un mejor servicio a la ciudadanía. 
Otro de los proyectos que ya ha fina-
lizado es la mejora de la climatiza-

ción en las guarderías El Timbal y Sol 
Solet. En verano se aprovechará para 
realizar obras en tres escuelas. En 
la fase final se encuentra la mejora 
de la movilidad con el repintado de 
señalización horizontal, la mejora de 
los carriles bicis existentes y los itine-
rarios del proyecto Camins Escolars.

Operarios instalando la fibra óptica en la calle Jacint Verdaguer esquina con Catalunya

Ampliación polideportivo Francesc Calvet y pista cubierta en el parque de la Fontsanta

Las obras aún son incipientes, de hecho son dos 
de los proyectos que más tardarán en ejecutarse: 
la ampliación del polideportivo Francesc Calvet 
finalizará en octubre y la instalación de una cubier-
ta en la pista polideportiva existente en la zona de 

Pont Reixat, en el parque de la Fontsanta, acaba-
rá en diciembre. En el primero se contruirán tres 
pistas de padel (en la imagen de la izquierda ya 
se aprecia el espacio donde se edificarán)y se 
reformará parte de la planta sótano para construir 

salas de gimnasia suave, como yoga, además de 
espacios para entidades. En el caso de la pista, no 
sólo se cubrirá sinó que se construirá un edificio 
con vestuarios y salas que lo asemejarán en un 
pabellón polideportivo doble.
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Un vergel sénior
Seis meses después de la adjudicación de los 24 huertos de la 
gent gran los participantes se muestran entusiasmados
“Me gusta, me entretengo y ade-
más me llevo una pequeña cosecha 
a casa... ¿qué más puedo pedir?” 
Quien así se explica es Amadeo Gil, 
uno de los 24 adjudicatarios de los 
huertos de la gent gran que el Ayun-
tamiento entregó en diciembre. Seis 
meses después han transformado un 
espacio situado junto a la BV2001, a 
un paso del río, en un vergel.  Ani-
mado por su hija, solicitó uno de los 
huertos. Es su hobby pero “no me lo 
tomo como una obligación, si no, 
ya no sería tan divertido”. También 
los hay que se dedican casi en cuerpo 
y alma “vengo cada día por la maña-
na y por la tarde”, comenta Paulino 
Romero quien pone en marcha su 
sostenible sistema de riego para 

demostrarnos como funciona, una 
manguera que, como él dice “suda”. 
De un material permeable, la man-
guera expulsa el agua poco a poco 
“y en cinco minutos ya he regado, 
sin apenas gastar agua”. Romero no 
para quieto ni un segundo “quito los 
chupones para que los frutos sal-
gan más grandes, preparo la tie-
rra, arreglo las cañas... ”. 
Francisco Ollero, otro de los adjudi-
catarios, confiesa que “la mayoría 
de hortalizas que recojo son para 
mis dos hijas”.  Lleva once años jubi-
lado “y pensé en buscar algo para 
distraerme, cuando te jubilas hay 
que estar ocupado”. Y si algo han 
conseguido todos es precisamente 
distraerse.

De arriba a abajo, Amadeo Gil junto a unos toma-
tes a los que todavía les falta un poco para ser 
recogidos; Paulino Romero ajusta bien las cañas, 
mientras que Francisco Ollero, con rábanos en la 
mano derecha, revisa que no haya ninguna plaga

Los pequeños también 
tienen su huerto
Y desde hace dos años, el Ayuntamiento, el Centre 
Mediambiental L’Arrel y la Associació de Productors de 
Fruita Dolça ofrecen a los colegios la posibilidad de que 
sus alumnos hagan de pequeños agricultores a través de 
una actividad que les enseña el proceso de cultivo desde 
la plantación hasta la recogida. Este año han participado 
170 niños y niñas. En la foto, el alcalde, Antoni Poveda 
visitando el huerto escolar con alumnos del Gran Capità.

10
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Igualtat d’oportunitats al mercat laboral
Iniciatives que milloren la formació i la recerca de feina

Una nova campanya comercial 
d’Activa Despí sorteja dos 
tractaments de bellesa

Una nova edició del programa Igual@’t i fes-te lloc formarà 75 dones aturades fins al desembre 

Des d’aquest mes de juny, i fins al 
proper desembre, 75 dones de 
Sant Joan Despí podran parti-

ciparan en el programa Igual@’t i fes-
te lloc. La iniciativa formarà dones que 
busquen feina en tècniques adminis-
tratives d’oficina i organització, a més 
de gestió del servei de dietètica. 
El programa, però, va molt més 
enllà ja que ofereix assessorament 
personalitzat que ajuda les dones a 
desenvolupar les seves habilitats i 
incorporar una perspectiva de gène-
re a l’entorn laboral. La darrera edi-
ció va aconseguir que un 50% de les 
participants trobessin una feina. Un 
dels avantatges del programa és la 
flexibilitat d’horaris i participació, ja 
que no hi ha una data concreta per 
incorporar-s’hi. Més informació i ins-
cripcions, al Departament de Foment 
de l’Ocupació. 

L’associació de comerciants Activa Despí ha posat en marxa 
una nova campanya comercial per incentivar les compres 
entre la clientela. Fins al 27 de juny, les persones que com-
prin als comerços associats participaran en el sorteig de dos 
tractaments de bellesa: un massatge geotermal i un altre de 
multifrecuència facial, i un tractament de presoteràpia i abo-
nament d’UVA. Sota el lema Per a la Festa Major posa’t guap@ 
l’entitat vol iniciar un nou camí que potenciï les compres en 
determinats sectors, tal com explica la presidenta, Soledad 
Jiménez: “volem aprofitar determinats èpoques de l’any, 
com ara que tot just haurem celebrat la Festa Major i 
s’inicia l’estiu, per posar en marxa campanyes molt deter-
minades. Pensem que és una bona manera de cridar 
l’atenció de la clientela”. El sorteig es farà a partir del 2 de 
juliol i teniu temps per fer els tractaments fins al 31 d’octubre.

Inscripcions: departament de Foment de l’Ocupació i Comerç (c/John F. 
Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50 i correu: promocio@sjdespi.net
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Espai-3, 25 anys fent escola
L’escola clou els actes commemoratius dels seu vint-i-cinquè aniverari

El pati de l’escola ple a vessar durant la cloenda del 25è aniversari. A l’esquerra, l’alcalde, Antoni 
Poveda, amb la directora actual del centre, Anna Rexach

L’alumnat de tercer de primària de les escoles Joan Perich Valls i El Brot va visitar els dies 21 de maig i l’1 de juny 
l’Ajuntament per conèixer més sobre els projectes municipals i el funcionament del consistori. Durant aquestes visites, 
l’alumnat aprofita per preguntar a  l’alcalde sobre aspectes de la ciutat molt diversos.

Visites escolars a l’Ajuntament

L’escola Espai-3 tanca aquest 
curs celebrant l’arribada al 
quart de segle. L’embrió de 

l’actual escola es va formar al recinte 
de Can Tusquets, on hi havia habili-
tades tres aules que pertanyien a 
l’escola Pau Casals. Tal com comenta 
l’actual directora de l’escola, Anna 
Rexach, “un grup de pares i mares 
va començar a reivindicar una 
nova escola, juntament amb famí-
lies que portaven els seus infants 
a aules habilitades de les escoles 
Arquitecte Jujol i Pascual Cañís”. 
Fins que a principi d’octubre de 1985 
un claustre format per 19 mestres i uns 
350 alumnes van arribar a les actuals 
instal·lacions, al carrer Sant Martí 
de l’Erm. El nom de l’escola també 
té una història curiosa “van sorgir 
diferents propostes com Delta o 
Aloma, però es van donar diver-

ses casualitats que van decantar 
el nom per Espai-3: el centre té 
forma triangular, estaven al costat 
d’altres dos centres -el Jaume Sal-
vador i Pedrol i el Francesc Ferrer 
i Guàrdia-, hi havia en total tres 
patis... I sobretot perquè era un 
nom molt original”. Lluny queden 

aquells inicis sense pissarres, sense 
patis... l’Espai-3, amb 445 alumnes, 
és avui dia un centre que continua 
“fent escola”, com assenyala el lema 
de l’aniversari. En els darrers mesos, 
el centre ha fet una exposició, tallers 
i una trobada (a la foto) que recorda 
els seus orígens.

Joan Perich Valls El Brot

El centre ha organitzat una exposició, una gran festa per l’alumnat, un sopar amb exalumnes i 
exprofessorat, entre d’altres activitats, per celebrar el quart de segle d’aquesta escola
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L’anglès tornarà a ser protagonista 
als patis oberts aquest estiu
Durant el juliol i l’agost, els infants podran practicar i participar 
en activitats de lleure amb l’anglès com a llengua vehicular

A les escoles Pascual Cañís i Sant Francesc d’Assís

Tot i que fa més d’una dècada que 
Sant Joan Despí obre els patis 
de les escoles Sant Francesc 

d’Assís i Pascual Cañís al juliol i l’agost 
per oferir un lloc de lleure als infants 
i joves, l’any passat l’Ajuntament va 
iniciar un projecte pilot amb activi-
tats en anglès que tornarà a repetir 
enguany. Durant aquests dos mesos, 
de dilluns a divendres, de 18 a 21 
hores, un monitor dinamitzarà i pro-
posarà tota mena d’activitats, però 
amb la llengua de Shakespeare com 
a protagonista. La bona acollida que 
va tenir el projecte l’edició passada ha 
fet que enguany es torni a apostar per 
aquesta activitat amb l’objectiu de 
potenciar l’anglès.
Ara fa més d’un any, Ajuntament, 
comunitat educativa i entitats, van 
engegar la iniciativa ‘Sant Joan 
Despí, una ciutat plurilingüe” amb 
l’objectiu d’ampliar els coneixe-
ments de l’anglès no només en 
l’àmbit acadèmic, és a dir, a les aules, 
sinó també en altres espais, com el 
lleure. Els patis són un bon exemple  

Un monitor a cada escola dinamitzarà les activi-
tats en anglès amb els infants que hi participin

Més del 81% de les 
inscripcions a les 
escoles bressol 
públiques s’ha fet 
a través d’Internet
Amb un clic i des de casa. Si fa 
uns anys els ciutadans enca-
ra eren reticents a fer tràmits 
de manera on line, és a dir, a 
través d’Internet, ara és una 
opció més que habitual entre la 
majoria de la població. Així ha 
quedat palès durant el procés 
d’inscripcions a les escoles bres-
sol, en què un 81,79% de les 
famílies ha optat per fer aquest 
tràmit a través de la pàgina 
web.  
El gruix de famílies que més 
s’ha decantat per aquesta opció 
és la que té infants nascuts 
l’any 2009 amb un 84,57% de 
les inscripcions de manera on 
line, seguit del corresponent als 
nascuts al 2010 (83,54%), men-
tre que en el cas dels que tenen 
infants nascuts al 2008 el per-
centatge ascendeix al 74,73%. 
En números totals, de les 346 
sol·licituds que s’han fet  283 
han estat a través d’Internet. La 
resta, de manera presencial a 
l’Àrea de Serveis a la Persona.

Una nova promoció de 
batxillerat a l’institut 
Salvador i Pedrol 
47 alumnes de segon de batxillerat 
científic i tecnològic i d’humanitats 
i ciències socials de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol van rebre el 21 de 
maig l’orla que acredita la finalitza-
ció d’aquest cicle educatiu. Durant 
l’acte, i d’una manera més informal 
també es van lliurar les bandes al 
millor alumne, al més simpàtic... Un 
acte per no oblidar.

d’aquesta “normalització” de l’anglès 
a Sant Joan Despí i d’aquesta apos-
ta per donar als infants l’oportunitat 
de viure aquest idioma des d’altres 
perspectives formatives.

Foto de grup de l’alumnat de segon de batxillerat del Jaume Salvador i Pedrol amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, regidors i professors i equip directiu del centre després del lliurament d’orles
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Las personas mayores, protagonistas
La ‘gent gran’ de la ciudad vuelve a dar muestra de su espíritu activo y participativo

Más de un millar de participantes en los actos celebrados en el 
marco de la ‘Setmana de la gent gran’ durante el mes de mayo

Mayo se ha convertido en el 
mes de las personas mayo-
res de Sant Joan Despí. Con 

el objetivo de hacer evidente el papel 
activo y participativo de la ‘gent gran’ 
en la sociedad local, se programan un 
buen número de actividades desti-
nadas a los vecinos y vecinas de más 
edad de nuestra ciudad. En la edición 
de este año, han sido más de un millar 
las personas que han participado en la 

Setmana de la Gent Gran. Propuestas 
que se han convertido en una cita 
ineludible para muchos: el homena-
je a los matrimonios que celebran 
sus bodas de oro, el multitudinario 
almuerzo en el pabellón del Mig, la 
exposición de los talleres, la jornada 
de reflexión..., son algunos ejemplos 
de unos días que han hecho de las 
personas mayores, los protagonistas 
de la vida social de Sant Joan Despí.

Muestra de pastelería. 300 personas hicieron 
posible un auténtico deleite para el paladar con 
recetas que son un gran tesoro gastronómico

Talleres    DE GENT GRAN

informática • inglés • yoga • relajación • gimnasia 
terapéutica • manualidades • encaje de bolillos • moda • 
coreografías • baile de salón • memoria

Inscripciones del 5 al 31 de julio en el Àrea (Serveis a la Persona, av. de Barcelona, 41)
Inicio de los talleres: mes de octubre de 2010

Bodas de oro. Un total de 16 parejas recibieron el reconocimiento oficial al celebrar medio siglo de 
vida en común. La imagen muestra la fotografía de los matrimonios, junto a representantes municipales

Exposición de manualidades. Los trabajos rea-
lizados en los diferentes cursos se mostraron al 
público en el Àrea

Jornada de reflexión. El papel del voluntariado 
fue el tema de análisis en la edición de este año

Punto de encuentro. El tradicional ‘dinar de gent gran’ reunió a cerca de medio millar de personas en 
un acto que se ha convertido en un punto de encuentro y de relación para los mayores de la ciudad
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Una festa per gaudir-la
Del 22 al 27 de juny, Sant Joan Despí celebra una Festa Major que convida a participar en les més de 
50 activitats programades • Enguany destaca l’aposta per tallers infantils molt participatius

Afincada a Sant Joan Despí des de fa 15 anys, Esther 
Xandri ja es considera una “santjoanenca més”. Es mos-

tra molt orgullosa d’haver aportat “a aquesta ciutat, 
que tan bé m’ha acollit, un cartell de Festa Major, un 
moment molt important”. Les figures humanes, símbol 

indiscutible de l’obra de Xandri, són les protagonistes 
“per això vaig pensar a fer persones amb postures 

que representin les inicials de Sant Joan Despí d’una 
manera molt dinàmica, com la festa, però deixant la 

porta oberta a la interpretació personal”. Per a ella, 
però, el cartell fa l’ullet “al ritme, amb una S represen-
tada per una dona que fa una mena de tombarella a 

l’aigua, una J que fa al·lusió a una titella i la D, amb 
una figura en una postura gimàstica, en referència 
a l’esport”. Els colors també juguen un paper determi-

nant  “un blau que em recorda el cel i un verd i un 
caldera fosc que ens uneixen a la terra, a l’herba”.

L’artista local Esther Xandri i l’alcalde, Antoni Poveda, amb  el cartell de Festa 
Major d’aquesta edició

22 de juny, a partir de les 19.30, a la plaça de l’Ermita

L’actriu Mercè Comes presenta... el pregó!
Actriu de mena, aquesta sitgetana molt coneguda a la peti-
ta pantalla (ha participat en sèries com Les Teresines, Nissaga 
de poder, Plats bruts o Pedralbes Centre) i als escenaris teatrals 
(Cubanas a la carta, Cómmeme el coco negro o Converses amb la 
mama), farà, sens dubte, un pregó esquitxat del seu talent inter-
pretatiu.  La Cubana, companyia on va estar prop d’una dècada, 
va ser la gran escola interpretativa de Comes. Abans, però, del 
pregó (20 h), a les 19 h, la companyia Teatre Nu traurà al carrer 
una titella gegant que representarà escenes d’Alícia en terra de 
meravelles, i a les 19.45 h el grup instrumental d’alumnes de 
l’Escola de Música Enric Granados farà una actuació. Després del 
pregó, tronada d’inici  i ball de Gegants. Estem de Festa Major!

Esther Xandri, autora del cartell

“Reflecteix el dinaminisme dels 
santjoanencs i santjoanenques”
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23 de juny, revetlles de Sant Joan a tots els barris
Hi ha nit més màgica que aquesta? Segura-
ment no. És una d’aquelles nits per passar en 
companyia dels veïns i veïnes fent un sopar i 
sentint música en directe. Al Barri Centre (pl. 
de l’Ermita) actuarà l’Orquestra Bora Bora; 
a les Planes (pl. del Mercat) la Gran Palace,  a 
Residencial Sant Joan (pl. de l’Estatut) Zeus 
i a Pla del Vent-Torreblanca (pl. de M. Aurèlia 
Capmany) Amalgama. A la plaça de la Sar-
dana, l’Associació de Veïns El Pi i l’Assemblea 
Popular de Sant Joan Despí farà un sopar de 
revetlla amb diferents ambients musicals.  És 
moment de gaudir!

Els infants, protagonistes... 
La festa és una de les cites més estimades pels infants. Enguany 

s’ha fet una aposta per incrementar les activitats adreçades a 
nens i nenes i, sobretot, amb un caire molt participatiu. Hi haurà 

tallers i espectacles a dojo. El 24, a la plaça M. Aurèlia Capmany 
hi haurà jocs gegants d’epoca medieval; tallers de mandales 

de l’escola de bambú de Casa Àsia a la plaça de l’Ermita i  contes 
populars  a la plaça Antonio Machado. Un altre dia força atapeït 

d’activitats adreçades al infants serà el dia 26 amb  tallers de 
ciència on els petits podran experimentar  (pl. Antonio Macha-

do) o l’espai de jocs interactius  El Laberint (pl. de l’Ermita), 
i el 27 amb contes  del Mar de les Germanes Baldufa (pl. de 

l’Estatut) i les titelles de l’Estenedor a la rambla Josep M. Jujol. 

  Poliesportiu del Mig
Gala benèfica Que res t’aturi, balla

Ball Despí organitza un festival de ball soli-
dari (de 18 a 21.30 h) apadrinat per Albert 
Mota i Joana Subirana, dos ballarins amb 
una àmplia experiència. Els diners recap-
tars es lliuraran a l’entitat DACMA (Dones 
Afectades de Càncer de Mama).

                Plaça del Mercat
Nit d’humor amb Reugenio

La producció Saben aquel que diu 
ret homenatge, amb un gran sentit de 
l’humor, a un dels millors artistes del 
riure català, Eugenio. Una estona per 
recordar acudits que van marcar un 
abans i un després. 

                   Foment Cultural 
Tradicional concert de Sarsuela

La Coral Cor de la Flora organitza aquest 
tradicional concert amb la participació 
de l’Orquestra Simfònica, la Coral Cor La 
Flora i les veus d’Eva Anaya, Josep-Lluís 
Blanch, Manuel Joan Garrido, Francesca 
Sánchez i Joan Garrido.

i per als adults, espectacles fantàstics amb les acrobà-
cies, equilibris i humor a càrrec de Deados (24 de juny, a 
la pl. del Mercat); els números circenses de Circo Los (25 
de juny, pl. de l’Estatut) o les ombres xineses de Valeria 
Guglietti (26 de juny, pl. M. Aurèlia Capmany)...

24 de 
juny 26 de 

juny 24 de 
juny
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Correfoc, una oda al foc

Nit jove, 25 de juny, 21 hores, parc de la Fontsanta

La música més jove se sentirà al parc de la Fontsanta fins les tres de la mati-
nada amb les actuacions dels grups santjoanencs Cambra Fosca, Green 
Pigs, Sirius, Backstage, Murder Kaos, Alta Gama, Factory 13 i Red Vals. 

Les bèsties envairan els carrers a partir de les 22 h sortint des del carrer 
Josep Maria Pi i Sunyer i arribaran al parc de la Fontsanta on es farà 
l’espectacle Per amor al foc, al voltant de les 23.30 h, en el qual uns enig-
màtics personatges seduïts pel foc viatjaran amb ell fins a la seva ànima. El 
foc els seduirà amb un pluja d’efectes pirotècnics. No t’ho perdis!

Com ja s’avançava al Butlletí de maig la 
plaça de davant de l’Àrea (avinguda de 
Barcelona, 41) agafa protagonisme aquesta 
festa amb l’actuació, el 26 a les 00.30 h, de 
l’orquestra Marina. 17 músics i solistes en 
directe que ens faran ballar sense parar.

La plaça de l’Àrea, 
nou espai festiu

 Carrer Baltasar d’Espanya
XXVI Trobada i Plantada de Gegants i 
Gegantes 

Els protagonistes més “alts” de la Festa 
Major es concentaran a les 17.30 h per fer 
una cercavila a les 19 h pels carrers del barri 
Centre i acabar amb una gran ballada a la 
plaça de l’Ermita (a les 20 h). Aquestes pàgines són només un tastet d’algunes de les activitats que hi haurà a la Festa Major 

2010... Per consultar més activitats i detalls agafeu el programa de mà que rebreu a casa.

I molt més... sardanes amb la cobla Principal de Llobregat (24 de 
juny,  pl. de l’Ermita); Exposició Ornitològica (26 de juny, pl. de l’Ermita); gim-
cana i cursa de Cadira de rodes (26 de juny, pl. del Mercat i Antonio Machado 
respectivament); Festival de Festa Major de l’Esbart Dansaire (26 de juny, pl. de 
l’Ermita)...

Castell de focs
27 de juny, a les 22.30 h 

al parc de la Fontsanta

També el dia 25, però a les 
21.30 h hi haurà una velada 
flamenca a la plaça del Mercat 
amb el grup Guadaljarafe i 
les actuacions del Grupo de 
Danza y la Escuela de Baile del 
CCA Vicente Aleixandre. A les 
22.30 h actuarà l’Orquestra  
Revolution 80 a la plaça de 
l’Ermita

25 de 
juny

26 de 
juny
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Concert de 
Love of Lesbian,

26 de juny, parc de la Fontsanta, 00.30 hores

-1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa 
enfocando la luna) és el vostre fill preferit o, com passa 
a la vida, no es pot escollir.
-No, no puc escollir, de veritat. Quedar-me amb un seria 
com dir que Love of Lesbian el 2005 no molaven tant. I 
nosaltres molavem des que érem bebès, ja, ja...

-Escoltant aquest treball em fa la impressió que no teniu 
por de res, que us atreviu a 
tot. Explica’m com es pot 
passar d’un tema com Allí 
donde solíamos gritar a 
Miuau, tots dos genials i, 
alhora, tan diferents?
-Moltes mercès. Pensem que 
hi ha temps per a tot, per a 
ser lúdic, existencialistes... 
Tots tenim diverses vessants 

en el nostre dia a dia. El que és important és intentar fer el 
millor tema que siguem capaços independentment de la 
temàtica. 

-En aquests anys hi ha hagut un moment determinant 
en la vostra carrera? Un d’aquells per dir: “això és un 
abans i un després”. 
-Suposo que n’hi han hagut uns quants. Sempre hem tingut 
una pastanaga pel davant, cosa molt necessària per tal que 
una banda continuï. Però et diria que un concert a València, 
el primer en què tota la sala cantava els temes, del primer a 
l’últim. Això ens va fer pensar que estàvem en el bon camí.

Aquest quintet (alguns dels seus components són de Sant Vicenç 
dels Horts) ha treballat de valent per esdevenir una de les forma-
cions referents del pop indie estatal. Amb cinc treballs al mercat, 
el seu darrer disc, 1999 (o cómo generar incendios de nieve con 
una lupa enfocando la luna) els ha obert definitivament la porta 

al gran públic. El grup està format per Santi Balmes, Jordi Roig, 
Joan Ramon Planell, Oriol Bonet i Julián Saldarriaga, que fins 
al desembre passat ha estat mestre a les escoles Pascual Cañís 
i La Unió. El vocalista de la banda, Santi Balmes, ens explica les 
inquietuds de la banda en aquesta entrevista.

-Com porteu ser una de les bandes de referència de la 
música indie a Espanya?
-És agraït però una responsabilitat. L’exigència és cada cop 
més bèstia, i crec que nosaltres hem de ser els primers a no 
caure en aquest parany i recordar sempre que estem ficats 
en això per tal de descobrir camps nous a cada cançó, inde-
pendentment de si agradaran més o menys. Si no fos així, 
seria inaguantable, la veritat. 

-No és una pregunta gens original, però podries expli-
car als ciutadans de Sant Joan Despí l’origen del nom 
Love of Lesbian?
-Doncs era una broma que al final s’ha convertit en el 
nom d’una banda reconeguda. Però era una broma, quan 
enviàvem les maquetes als concursos. 

-Una pregunta per al Juli  Saldarriaga -guitarra acústica 
del grup-: esperes veure al concert algun dels teus exa-
lumnes de les escoles Pascual Cañís i La Unió, on has fet 
classe fins fa poc?
-Hi ha exalumnes que ja m´ho han confirmat. Sí que ho 
espero, la veritat. Vaig estar treballant gairebé 6 anys al barri 
de les Planes i tothom, tant els veïns com els companys dels 
dos centres, em van fer sentir sempre com a casa. Encara 
ara tinc nostàlgia del menú diari a Los Faroles...

     Estem ficats en la 
música per descobrir 

camps nous

         Vaig estar treballant 
sis anys a les Planes i 
tothom em va fer sentir           
com a casa   
Julián Saldarriaga, guitarra
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   Tenemos las mismas 
ganas y energía que al 
principio

Concert d’Efecto Mariposa,
27 de juny, parc de la Fontsanta, 22.50 hores

-Es la primera vez que actuaréis en Sant Joan Despí, 
¿qué le espera al público?
-Si, es la primera vez que visitamos Sant Joan Despí e inten-
taremos que todos se contagien con nuestra música y con 
nuestras ganas de pasarlo bien. Tocaremos nuestro reper-
torio más conocido repasando todos nuestros singles que 
alguno lleva con nosotros casi 10 años.

-Por quererte será uno de los temas más esperados... 
¿cómo surgió? 
-Es una canción que hicimos como todas las demás. Frasco 
se encierra en el estudio que tenemos de grabación a darle 
forma a la música y después, entre los tres con papel y lápiz 
en mano escribimos la letra. Es la propia canción la que nos 
inspira de qué hablar. Son historias a veces personales, otras 
veces historias que nos pasan a todos alguna vez.

-¿Vuestras canciones son cosa de tres? Se podría decir 
que sois un trío bien avenido... 
-Hacemos muy buen equipo, nos respetamos y nos quere-
mos y eso es lo más importante a la hora de trabajar juntos.

-¿En qué os inspiráis cuando os ponéis a escribir?
-En historias cotidianas que nos pasan a todos.

 Susana Alva, Frasco G. Ridgway y Alfredo Baón forman una de 
las bandas de pop más conocidas del momento, Efecto Mari-
posa. Por quererte es uno de los temas más emblemáticos de su 
último trabajo 40.04, de hecho, consiguió el galardón de mejor 
canción nacional del 2009 en los Premios 40 Principales. Pero 
la banda malagueña es mucho más que una canción, con diez 
años en el panorama musical harán del parque de la Fontsanta  
su mejor escenario. 

-Vuestro último álbum 40:04 mezcla temas contunden-
tes con auténticas baladas... ¿en qué estilo os encon-
tráis más a gusto?
-40:04 es una buena muestra de cómo nos sentimos de a 
gusto, además fue grabado con un buen equipo humano y 
profesional y eso también se nota en el resultado, tenemos 
que nombrar a Bori Alarcón que estuvo en la coproducción 
con nosotros.

-¿Cuáles son vuestras referencias? ¿Qué música escu-
chan Susana, Frasco y Alfredo?
-De todo, no nos cerramos a casi ningún estilo, y quedarse 
con un solo artista sería muy difícil porque hay muchos que 
nos dan en la fibra. Podríamos hacer una lista interminable,  
desde Steve Wonder a Bjork... aunque no tengan nada que 
ver con la música que hacemos.

-En diez años de carrera conjunta ¿en qué se parece 
este Efecto Mariposa al del primer disco?
-Hemos aprendido mucho en el camino y eso hace que 
hayamos evolucionado. Todavía nos queda mucha guerra 
que dar y mucho que aprender porque tenemos la misma 
energía y ganas que al principio. Pero seguimos siendo las 
mismas personas.

-¿Estáis preparando algún nuevo trabajo? Si es así,  
podremos escuchar algún tema nuevo en el concierto 
que ofreceréis en Sant Joan Despí?
-Frasco siempre entre concierto y concierto está metido 
en el estudio componiendo, pero será una sorpresa para el 
siguiente disco.
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Aquest estiu,
al parc de la Fontsanta
• La cartellera inclou pel·lícules de gran èxit d’aquesta temporada
• La cita amb el cinema més familiar serà els dissabtes a les 22.30 hores a l’esplanada central del parc
• Totes les sessions són gratuïtes i adreçades a tots els públics

Els dissabtes del mes de juliol, tornen les sessions de cinema a l’aire lliure

La programació que aquest 
estiu ens presenta el tra-
dicional cinema a la fesca 

que l’Ajuntament organitza al 
parc de la Fontsanta cada mes 
de juliol ve marcada enguany per 
títols de gran èxit. Pensades per 
veure-les en família o amb amics, 
les pel·lícules d’aquesta tempo-
rada ens porten dues produc-
cions d’animació amb la garantia 
Dysney-Pixar (Up) i Dreamworks 
(Cómo entrenar a tu dragón); la 
taquillera història de ciencia-ficció 
Avatar i 17 otra vez, una història 
d’adolescents protagonitzada per 
Zac Efron, popular arran el seu 
paper a High School Musical.
L’objectiu d’aquesta programa-
ció de cine a l’aire lliure és donar 
una alternativa d’oci per als calo-
rosos caps de setmana d’estiu, 
que conviden a sortir a gaudir 
de la ciutat. Una bona pel·lícula 
en un entorn com el parc de la 
Fontsanta és una proposta que 
ja ha esdevingut un clàssic de 
l’estiu a Sant Joan Despí.
Com és habitual, les sessions de 
cinema seran gratuïtes i es faran 
a l’esplanada central del parc de 
la Fontsanta, al costat del xirin-
guito. L’Ajuntament hi tornarà 
a instal·lar una gran pantalla de 
cinema i les cadires necessàries 
per poder anar al cine, no en una 
sala tancada i fosca, sinó a la llum 
de la lluna i les estrelles.

UP
3 de juliol (versió en català)

AVATAR
10 de juliol (versió en castellà)

17 OTRA VEZ
17 de juliol (versió en castellà)

COM ENTRENAR EL TEU DRAC
24 de juliol (versió en català)
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El Bulevard, cinc anys apostant per 
les inquietuds de la gent jove

14.320 joves han participat en els tallers i les activitats durant aquests anys

L’equipament s’ha consolidat en aquest temps com l’espai jove de referència per excel·lència

Una jornada de portes obertes, 
l’1 de juliol de 2005 va servir 
per donar la benvinguda a un 

dels espais més esperats pels joves de 
la ciutat: un casal de joves que des-
prés d’un procés participatiu es va 
decidir anomenar El Bulevard. Cinc 
anys després, el casal no ha deixat 
d’incrementar la seva oferta i el nom-
bre d’usuaris i usuàries fins a esdeve-
nir en el que és avui dia, un espai de 
referència. 
En aquests cinc anys 13.190 joves 
han participat en propostes que 
abasten un ventall tan ampli com 
divers: espectacles en directe, xerra-
des, videofòrums, campionats,  
exposicions... i la celebració de dies 
temàtics, com el de la sida, la castan-
yada, el dia de la dona o del medi 
ambient. Activitats puntuals a part, 

pels bucs d’assaig del Bule han 
passat 42 bandes de música i 1.130 
joves han participat en els tallers 
(dades des de juliol de 2005 fins al 
maig de 2010). Com una planta que 
creix amb el temps, el casal ha anat 

incorporant nous serveis, com el 
Punt Jove de Salut i, des de fa un any 
i mig, també és la seu del Jovespí. 
Per commemorar aquesta significa-
tiva dada, a la tardor el grup de pop 
català Vuit farà un concert. 

Ja pots utilitzar la teva targeta 
Sant Joan Despí Comerç

Els comerciants ja compten amb una nova eina de fide-
lització de la seva clientela, la targeta Sant Joan Despí 

Comerç que des de fa uns dies ha començat a implan-
tar-se en diversos comerços. Per a la posada en marxa 

s’oferirà un detall en cada primera compra que es faci i 
a més, el comprador entrarà en el sorteig d’un creuer. 

Serà l’inici de molts altres premis i descomptes, com 
ara entrades a concerts, tiquets per anar a la piscina, 
descomptes en les compres. Per potenciar el seu ús, 

l’associació de comerciants ACTIVA DESPÍ ha iniciat una 
campanya de difusió per incentivar l’adquisició de la 

targeta. Demana la teva targeta als establiments adhe-
rits o bé a qualsevol oficina de “la Caixa”. 

Joves que han participat en les activitats del Bule

*

*

* Les dades corresponents al 2005 són des del mes de juliol, i les del 2010, fins a maig
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Els esplais mexicans, 
a Sant Joan Despí
Una delegació visita la ciutat per fer una valoració dels 
projectes que desenvolupen entitats santjoanenques a Mèxic

Camins solidaris tanca 
una nova campanya 
d’ajut al poble sahrauí
L’entitat s’ha mostrat molt satisfeta 
amb la campanya de recollida de 
material higiènic i d’alimentació 
que han realitzat a Sant Joan Despí 
en el darrers mesos. El material 
recollit als centres cívics, a les 
associacions de veïns i veïnes i a 
les escoles, ja viatja cap als campa-
ments de refugiats del Sàhara amb 
la caravana solidària que organitza 
l’Associació Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí (ACAPS).

Sant Joan Despí, amb 
el comerç just

La ciutat es va afegir a la Festa del 
Comerç Just i la Banca Ètica que es 
va organitzar arreu de Catalunya el 
passat mes de maig. A Sant Joan 
Despí es va celebrar el 15 de maig 
amb l’estreta col·laboració dels 
esplais. Es van fer animacions infan-
tils, tallers i una xocolatada.

Cloenda del curs dels 
tallers d’àrab
El Centre Cultural Islàmic clourà 
el proper 19 de juny, a les 11 h, 
al Centre Cívic de Les Planes, els 
tallers d’aprenentage de l’àrab que 
han fet durant el curs.

Els representants mexicans es van mostrar molt agraïts amb la implicació de Sant Joan Despí. A la taula, 
entre d’altres, l’alcalde, Antoni Poveda, amb Ivonne Pozo i Montserrat Ginés, de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, Erika Kopca, coordinadora de projectes de la Fundació Comunitària Querétaro, Abril Ramos, 
educadora als esplais mexicans, i representants d’El Nus i El Tricicle, entitats implicades en el projecte

Representants dels esplais mexicans 
de la comunitat de Querétaro a les 
ciutats d’Hércules i Corregidora i de 
la Fundació Catalana de l’Esplai van 
visitar l’Ajuntament per explicar a 
l’alcalde, Antoni Poveda, l’evolució 
dels projectes que treballen a Mèxic 
i en els quals participen els esplais El 
Nus i El Tricicle. 
Aquestes dues entitats, amb el 

suport de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, han ajudat a posar en marxa 
els esplais mexicans. 
Segons van explicar, ara volen iniciar 
una nova fase consolidant el treball 
amb els grups de joves, millorant les 
infraestructrures i implicant les famí-
lies i els barris en l’educació en valors 
que es promou des dels esplais cata-
lans.

Mostra de tallers de dones
Les participants en els tallers de 
dones van fer la tradicional mostra 
de cloenda del curs el passat 3 de 
juny a l’Auditori Miquel Martí i Pol. 
Enguany l’acte s’ha lligat al Dia Inter-
nacional d’Acció per a la Salut de 
les Dones. El concepte de salut va 
més enllà de l’absència de malalties, 
parlem de salut integral: benestar 
físic, psíquic i emocional. Els tallers 
de dones són un exemple d’aquest 
treball integral, ja que entre d’altres 
tenen l’objectiu d’impulsar la creació 
d’espais de trobada i de participació 
d’aquestes en activitats ludicoforma-
tives. A la foto, una dona mirant unes 
peces de patchwork.



23

Montilla y Sant Joan Despí 
recuperan su memoria histórica
El padre de Antonio González Merino, vecino de Sant Joan Despí, 
murió en el campo de concentración nazi de Gusen, en Austria

Desde mediados de mayo la plaza 
ubicada en la confluencia de las calles 
Poeta Miguel Hernández, Sant Joan 
Despí y Alfareros, en el municipio cor-
dobés de Montilla, lleva el nombre 
de los hermanos Juan y Manuel Gon-
zález León, que murieron en los cam-
pos de concentración nazis en Aus-
tria de Gusen (Juan) y de Mathausen 
(Manuel).  De esta manera el munici-
pio ha querido homenajear a dos de 
los siete montillanos que murieron en 
estos campos austríacos. Casualmen-

te, el hijo de Juan, Antonio González 
Merino, es vecino de Sant Joan Despí 
desde 1956. Y casualmente, nuestra 
ciudad está hermanada con Montilla. 
González Merino explica emociona-
do que “es un orgullo que esa plaza 
lleve el nombre de mi padre y mi 
tío, fue un día muy emocionante. 
Mi padre, Juan, cruzó la frontera 
cuando acabó la guerra, exiliado, 
y ya no lo volvimos a ver. Yo tenía 
seis años”. Ahora, su historia será 
recordada siempre.

Antonio González Merino (primero por la derecha) con algunos de los familiares que acudieron al acto 
de inauguración de la plaza Juan y Manuel González León en Montilla, Córdoba

L’Escola de Música 
Enric Granados 
ampliarà la seva oferta 
L’escola, ubicada al Centre Cívic 
Sant Pancraç, inicia a mitjan de 
juliol el període de matriculació 
del curs 2010-2011 amb diferents 
novetats. Les principals novetats 
es donaran a la franja dels més 
petits (infants de P3 fins a 7 anys). 
Una de les novetats és la incor-
poració de la doble línia, fet que 
permetrà escollir horaris. A més, 
es començarà amb l’aprenentatge 
d’instrument a partir dels 7 anys 
en classes col·lectives per tal 
d’aconseguir més cohesió i moti-
vació dels alumnes. Més informa-
ció, al telèfon 93 477 26 40.
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cultura

Les Planes, a punto para celebrar 
las Fiestas del Carmen, en julio

18 dones de Sant Joan 
Despí, al Congrés de 
Dones del Baix Llobregat

Entitats en contínua formació 

Actividades infantiles, baile con orquesta, sopar popular y hasta 
descuentos en comercios para celebrar la fiesta, del 16 al 18 de julio

Despientitats incorpora sis nous webs de les associacions

Un espectáculo de marionetas con el 
grupo Penjim, penjam a las 18 h en la 
plaza del Carmen dará el pistoletazo 
de salida a las fiestas del Carmen de 
les Planes, el 16 de julio. La jornada 
seguirá con una chocolatada y el 
pregón a cargo de José Romero (a las 
21.30 h en la plaza del Mercat), presi-
dente del CCA Vicente Aleixandre. A 
continuación se sorteará una vale por 
valor de 300 euros para gastar, al día 
siguiente, en diferentes comercios 
del barrio. Además, el día 16 deter-
minados comercios del barrio harán 
ofertas especiales. El día 17 habrá 
una cercavila, talleres, concursos y 
una botifarrada (pl. Antonio Macha-
do) durante la mañana y, ya por la 
noche (pl. del Mercat) se realizará el 
sopar popular con música en directo. 

Las fiestas se cerrarán el domingo 
con una exposición de cohes anti-
guos, habaneras y un espectáculo 
pirotécnico. Consultad más activi-
dades y horarios en el programa.

El sopar, una cita ineludible

Un nou curs que s’acaba. Fa uns dies 
s’ha clos el darrer curs de formació en 
el disseny de pàgines web a les enti-
tats inclòs en el projecte Despientitats. 
ClàssicsDespí, l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, l’AVV L’Eixample, 
Laud’Ars, la Colla Sardanista i el Club 
Petanca les Planes han estat les darre-
res incorporacions. Tothom es mostra 
il·lusionat, com la Maria Navarrete, de 

l’associació de dones “ha estat una 
experiència molt enriquidora. És 
molt interessant que les entitats 
comptem amb aquest portal”. En 
la mateixa línia s’expressa Salva Cots, 
de Laud’Ars, “nosaltres ja teníem 
la pàgina, en versió reduïda, i ara 
hem fet el curs per incorporar les 
darreres novetats que ofereix, com 
penjar vídeos, més fotos, etc.”.

Foto de grup dels representants de les entitats que han participat en el darrer curs de Despientitats

Una delegació de 18 dones de Sant 
Joan Despí (a la foto) va participar 
els dies 28 i 29 de maig en el III Con-
grés de Dones del Baix Llobregat 
celebrat a Viladecans en el qual van 
donar-se cita més de 600 persones. 
La delegació santjoanenca, forma-
da per dones de diferents entitats 
del Consell de Dones de Sant Joan 
Despí, va participar activamen-
te en tres comissions de treball: 
nous valors, nous rols, igualtat 
d’oportunitats i violències. 

Nous tallers d’estiu al 
Centre Cívic Antoni Gaudí

No hi ha temps per avorrir-se. El 
Centre Cívic Antoni Gaudí ha pro-
gramat un seguit de tallers que es 
realitzaran entre final de juny i mit-
jan juliol. Ioga, tai-txi, fotografia per 
a viatgers, dansa del ventre, pilates, 
strobist i country. Aquestes són les 
propostes. Més informació i inscrip-
cions, al centre cívic.
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Festes Pla del Vent-Torreblanca • Àvia centenària • Jornada 
ASALRE • Festa de primavera de l’Esbart • Dia sense tabac

IMATGES DE  LA CIUTAT

L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí va omplir de tradició, balls i música l’Auditori 
Miquel Martí i Pol durant el Festival de Primavera, que es va celebrar el dissabte 15 
de maig. Les seccions infantils i juvenils i el cos de dansa de l’entitat va fer un repàs 
d’alguns dels balls més arrelats a la cultura popular catalana.

L’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Sant Joan Despí (ASALRE) va escollir el centre 
cívic de les Planes per celebrar la seva jornada anual. “No bebas más” va ser el títol de la sessió 
en què diferents professionals van combinar les seves intervencions amb testimonis de familiars 
que han patit la situació d’alcoholisme.

L’Antònia fa 100 anys. L’alcalde Antoni Pove-
da va felicitar personalment una veïna de Sant 
Joan Despí en complir un segle de vida. Antò-
nia Estrada Llovet,nascuda el 22 de maig de 
2010 a Horta de Sant Joan, va arribar a Sant 
Joan Despí el 1955, després de passar per 
Vallbona del Penedès i el Poble Sec. L’Antònia, 
que va tenir tres fills, és molt riallera i afable 
ha estat una persona molt integrada en la vida 
social del barri Centre de la ciutat.

Pla del Vent-Torreblanca va viure al carrer la seva festa. El cap de setmana del 
28 al 30 de maig va concentrar la majoria de les activitats, en què la cultura, la 
música, el ball i l’entreteniment van omplir l’escenari. Les imatges en són un petit 
exemple: la plaça del centre cívic va esdevenir un punt de trobada del veïnat, 
amenitzat per les actuacions de diferents entitats de la ciutat.

L’Hospital de Sant Joan 
Despí va realitzar una jornada 
de conscienciació contra el 
tabaquisme coincidint amb la 
celebració del Dia mundial 
sense tabac, el 31 de maig. 
A banda d’una jornada 
informativa, durant tot el 
dia, els fumadors van poder 
mesurar la seva dependència 
de la nicotina.
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El Parc Ciclista, un nou espai esportiu d’ús 
públic per a federats i afeccionats a la bicicleta
El president de la Generalitat, acompanyat dels alcaldes, va inaugurar-lo oficialment • Durant els 
mesos de juny i juliol, hi haurà jornades de portes obertes per a tothom, de dilluns a dissabte

José Montilla i els alcaldes van encapçalar la volta inaugural del circuit

El nou parc ciclista va ser inaugu-
rat el passat 6 de juny pel pre-
sident de la Generalitat, José 

Montilla, que va estar acompanyat 
dels alcaldes de les ciutats a les quals 
dóna servei: Pilar Díaz (Esplugues), 
Antoni Poveda (Sant Joan Despí), 
Josep Perpinyà (Sant Just Desvern) i 
Sergio Fernández (tinent d’alcalde de 
Cornellà). També hi van ser presents la 
presidenta de la Federació Catalana 
de Ciclisme, Carme Mas, i la delega-
da del govern a Barcelona, Carme San 
Miguel.
Montilla va manifestar que aquest 
nou equipament “pemetrà que 
molts aficionats puguin practicar 
diferents modalitats de ciclisme”. El 
president català va afegir que actua-
cions com aquestes “donen suport 
a la feina dels clubs i potencien 
la pràctica esportiva entre la ciu-
tadania”.  L’acte també va comptar 
amb la presència de representants 
dels clubs ciclistes de les ciutats a les 
quals dóna servei, que van fer, con-
juntament amb les autoritats, la volta 
inaugural al circuit. El Parc Ciclis-

Increment de participació a la Primavera en bici. Una vega-
da conclosa la Temporada Primavera en bici amb l’última sortida realitzada el 
16 de maig, s’ha constatat un increment de participació respecte l’any passat. 
A la sortida inaugural, sempre massiva, van participar més de 600 persones i, 
a la resta, entre 200 i 250. Com sempre, tothom que va participar en un mínim 
de tres de les sortides va rebre un regal, aquest any una ronyonera. 300 per-
sones es van en portar el premi.

Participació masiva a la Cloenda de l’Esport Escolar.
Un any més la Festa de Cloenda de l’Esport Escolar va ser multitudinària. 
Estaven convidats uns 3.300 infants a aquesta jornada ludicoesportiva i el 
poliesportiu Salvador Gimeno, el parc del Mil·lenari i el CEIP St. Francesc 
d’Assís van ser un formiguer de persones. Els infants que han participat 
enguany a les escoles esportives han gaudit d’un munt d’activitats esportives 
i recreatives.

ta Llobregat consta de dos espais 
esportius, un circuit asfaltat per fer 
ciclisme de carretera i un espai desti-
nat a la bicicleta de muntanya (BTT). 
Diumenge13 de juny es va fer una 
jornada de presentació ciutadana del 
nou parc ciclista. Les persones assis-
tents van poder realitzar activitats 
i circuits d’habilitat. D’altra banda, 
durant els mesos de juny i juliol es 
podrà fer ús lliure del parc  de dilluns 
a divendres, de 18 a 22 hores, i els 
dissabtes de 10 a 13 hores, sempre 

atenent les indicacions del personal 
responsable de la instal·lació.
Amb un pressupost de 555.640 euros, 
a la instal·lació tindran cabuda dife-
rents tipus d’usos: abonaments per a 
ús individual i familiar, entrenaments 
federats, escola de ciclisme i compe-
ticions federades o de tipus social i 
popular. Els amants de la bici poden 
practicar el seu esport durant tota la 
setmana, d’una forma segura i regu-
lada. La Federació Catalana de Ciclis-
me és l’encarregada de la gestió.
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Esclat d’esports a la 
Festa Major d’enguany

Tot tipus d’esports i per a totes les edats tindran 
cabuda a la Festa Major

Concloses les lligues, les compe-
ticions oficials... arriba la Festa 
Major, que possibilitarà un 

esclat d’esdeveniments esportius que 
posaran punt final a la temporada, per 
donar pas al període estiuenc.
Abans de la Festa Major ja tenim com 
a preludi dues interessants activitats, el 
dia 19 al matí la Diada de Futbol Sala 
Ciutat de Sant Joan Despí que organit-
za la Penya Blanc Blava al poliesportiu 
del Mig, i l’Open Despí de tennis taula 
els dies 19 i 20, organitzat pel Club Ten-
nis Taula Ateneu 1882, que aplegarà 
al poliesportiu Salvador Gimeno més 
d’un centenar de palistes.
No hi ha dubte que un dels esdeveni-
ments més importants tornarà a ser la 
Cursa Ciclista Festa Major de Sant Joan 
Despí el dia 27 al migdia. Una de les 
proves ciclistes més antigues de Cata-
lunya que acumula ja 64 edicions.
No faltarà en la gran festa de la nostra 
ciutat, en concret el dia 27 al matí, la 
Tirada de Festa Major, que organitza el 

Club Tir amb Arc Despí o el Torneig de 
Petanca de Festa Major del Club Petan-
ca Torreblanca.
Per obrir boca, els quadrangulars de 
futbol base del Levante Las Planas els 
dies 17, 18 i 19 a la tarda, el Torneig 
Comarcal de petanca al parc de Sant 
Pancraç, el Torneig de Festa Major de 
bàsquet durant tot el dia 19 o el Tor-
neig de Ràpides del Club d’Escacs al 
Centre Cívic A. Gaudí a la tarda del 
mateix dia 19.
Petanca, a dojo: el 17 al matí al parc 
de Sant Pancraç el Torneig Comarcal 
que organitza el Club Petanca Jubi-
lats i Pensionistes, el 19 al matí del 
del Club Esportiu Estel a les pistes de 
petanca Fontsanta o el 20, també al 
matí l’organitzat per la Unió Petanca 
Sant Joan Despí a les pistes de Sant 
Pancraç.
El dia 20, com a porta d’entrada de la 
Festa Major, dos esdeviniments de 
nivell com la Cursa Popular de Les Pla-
nes al matí i el Torneig d’Hoquei Línia. 

El mateix dia, dues activitats més per 
als amants del futbol, el partit per la 
dislèxia entre els veterans del Barça i de 
l’Espanyol i el torneig femení Mari Car-
men Guàrdia.
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Ascens històric del Bàsquet 
Sant Joan a Primera Catalana
En tres anys l’equip santjoanenc ha pujat de Tercera a Primera Catalana, categoria que mai havia assolit

El primer equip del BC Sant Joan ha aconseguit una fita històrica

El primer equip de BC Sant Joan Despí s’ha proclamat 
campió del seu grup de Segona Catalana, i ha aconse-
guit així un ascens històric, ja que per primera vegada 

el club de la nostra ciutat jugarà a Primera Catalana.
Després d’una temporada una mica irregular, l’equip va 
arribar a les darreres jornades en molt bona forma. Això va 
permetre que a manca de dues jornades ja hagués aconse-
guit l’ascens de categoria. No contents amb això, va tancar 
la temporada regular amb una gran victòria a la pista del 
Bàsquet Alisos, que en aquell moment era el segon classi-
ficat. Va ser una victòria de prestigi, el guanyador queda-
va campió, i el perdedor, encara que tenia pràcticament 
l’ascens assegurat, baixava a la tercera plaça. 
La gent d’Alisos va fer un gran muntatge amb molta anima-
ció i ho tenien tot preparat per tal de celebrar la consecució 
del campionat. Els jugadors santjoanencs no es van deixar 
influenciar i en un darrer quart excepcional van acabar amb 
les aspiracions dels locals. Al final va aconseguir l’objectiu 
d’assolir el campionat. Tot seguit, celebració, cava i festa...
L’objectiu del club ara és gaudir de la nova categoria amb 
la majoria de jugadors que han aconseguit l’ascens, incor-
porant alguns jugadors de la seva “pedrera” i fer dos o tres 

Sant Joan Despí se suma al projecte 
europeu d’esport saludable
La Diputació de Barcelona lidera el projecte Euro Sport 
Health, que té com a principal objectiu identificar i inter-
canviar en l’àmbit europeu bones pràctiques per a la pro-
moció de la salut a través de l’esport. A la província de Bar-
celona els municipis que han col·laborat en aquest projec-
te amb la celebració del Dia de l’Esport han estat Sant Joan 
Despí, Mollet i Igualada.
El projecte Euro Sport Health està finançat per la Comissió 
Europea i compta amb la col·laboració de socis d’entitats 
de diferents sectors en diversos punts europeus. Un 
objectiu és l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa el 6 
de juny. 
A Sant Joan Despí es va portar a terme una taula rodona 
sobre hàbits saludables el 2 de juny i una sortida ciclista el 
6 de juny que estava prevista per la llera del riu, però que a 
causa de la pluja es va fer per la ciutat. En finalitzar, es van 

Exercicis d’estirament després de la sortida en bicicleta

fer uns tallers de relaxació, estiraments i automassatge i 
es va fer un aperitiu saludable a base de fruita i sucs. A 
la roda de premsa de presentació del projecte, l’alcalde, 
Antoni Poveda, va recalcar que el programa europeu “vol 
vincular l’esport a una dieta, a activitats complemen-
tàries com poden ser els estiraments... es fa un pas per 
difondre que l’esport serveixi per tenir una vida més 
saludable.”

fitxatges que ajudin a donar el nivell de la nova categoria i, 
a més, serveixin per fer més fàcil l’adaptació dels jugadors 
més joves.  Aquest és un pas més d’un projecte que va 
començar fa tres anys amb l’equip en el pou de la Tercera 
Catalana. 
En aquests darrers anys, a més dels dos ascensos, l’entitat 
ha aconseguit un creixement espectacular en la resta 
d’equips, i és en aquests moments una de les millors i més 
reconegudes escoles de bàsquet de la nostra comarca. 
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La Escola del FC Barcelona se adjudica 
la Diada de Promeses
El FC Levante Las Planas ha organi-
zado un año más la Diada de Pro-
meses, que ha llegado a su décima 
edición. De nuevo ha sido un rotun-
do éxito, tanto a nivel organizativo 
como deportivo, ya que se pudo 
disfrutar de la calidad de equipos 
como Damm, Cornellà, Espluguenc 
y la Escola del FC Barcelona, que 
logró el doblete al vencer en las 
dos categorías, tanto en preben-
jamines (al derrotar a la Damm por 
3-1), como en benjamines (goleó en 
la final al Espluguenc por 6 a 1). Por 
tanto fueron dos matinales llenas 
de buen fútbol en las que reinó 

a Primera Catalana al 
quedar cuarto en su 
grupo y el alevín-ben-
jamín ha disputado las 
semifinales del Cam-
peonato de Catalun-
ya al quedar entre los 
cuatro mejores.
Por lo que respecta al 
equipo femenino que 
este año ha creado la 
UE Sant Joan Despí, 
ha logrado el ascenso 
a Primera Catalana sin 
haber perdido ni un 
sólo partido en todo el 
campeonato, sólo ha 
cedido dos empates.
Para su entrenador, 
Agustín Garrido,  “ha sido un orgu-
llo entrenarlas, se han dejado la 
piel en los entrenos y en los par-
tidos y han dado un ejemplo de 

Los equipos femeninos del Levante y 
Sant Joan ascienden de categoría

El equipo cadete C de la Unió Espor-
tiva Sant Joan Despí, integrado por 
jugadores mayoritariamente de 
primer año, ha hecho una campa-
ña extraordinaria, con sacrificio y 
mucha disciplina y ha logrado subir 
a Primera División, un objetivo que, 
de la mano de sus técnicos, se pre-
sentaba difícil pero no imposible.
 

Asciende también el cadete 
C de la UE Sant Joan Despí

El equipo femenino A del FC 
Levante Las Planas, tras realizar 
una gran temporada, ha con-

seguido ascender como campeón a 
Primera Nacional. El conjunto planen-
se, entrenado por Lorenzo Escribano, 
ha sido el equipo más regular del 
grupo de Primera Catalana y con unos 
números espectaculares ha ido dejan-
do por el camino a rivales de entidad 
de gran nivel. Por tanto, un año des-
pués de descender, el Levante vuel-
ve por la puerta grande a categoria 
nacional. 
Por su parte, la jugadora del primer 
equipo Belén García Larrán (15 años) 
ha quedado campeona de España 
sub-16 con la Selección Catalana 
el pasado 22 de mayo en Madrid al 
derrotar a Extremadura por 1 a 0.
Los éxitos del fútbol femenino en la 
entidad no acaban aquí: el femeni-
no B también ha logrado el ascenso 

Equipos femeninos del Levante Las Planas y UE Sant Joan Despí

una gran deportividad entre todos 
los participantes. 

compañerismo. Son ganadoras 
natas. Es el mejor equipo que he 
entrenado en los diez años que 
llevo como tècnico”.
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No, encara no ha arribat Firadespí. Però 
per a enguany l’equip de Govern ha rea-
litzat un canvi força important, al qual 
Esquerra li dóna suport: realitzar la nos-
tra Fira comercial als barris, en dos caps 
de setmana diferents. Des d’Esquerra 
sempre hem demanat una canvi en el 
format de Firadespí, canvi que havia 
de passar ineludiblement per un aug-
ment de la participació dels comerciants 
locals: tant a l’interior de l’estand central 
com a l’exterior costava de trobar come-
rços del poble. 
La nostra fira local servia, a més, com 
a eina propagandística de l’equip de 
Govern: un gran estand central, edicions 
especials de butlletins que semblaven 
més un prospecte electoral que no una 
eina de promoció i explicació del comerç, 
regals a dojo... 
Rectificar és de savis. I en època de crisi, 
encara més. Realitzar la fira comercial al 
nucli antic i a les Planes ha de servir per 
aproximar el comerç local a la ciutada-
nia dels altres barris, però també s’ha de 
donar la possibilitat que els comerciants 
de Residencia Sant Joan i del Pla del Vent 
poguessin exposar els seus productes 
els dos caps de setmana. A més, s’ha de 
limitar al màxim la presència institucional, 
perquè el més important d’aquests dos 
dies són els comerciants i els seus produc-
tes i no els regals, fotografies, maquetes 
i resta d’elements que poc tenen a veure 
amb la promoció del comerç.
I enguany, per segon any consecutiu, 
i esperem que per sempre més, hi ha 
una important reducció en la despesa de 
la recepció d’entitats-Premis Despí, que 
s’havia arribat a convertir en un gran cate-
ring propagandístic per a una part de la 
ciutadania. Gràcies a la pressió d’Esquerra, 
d’entitats i de ciutadania en general, hem 
aconseguit que aquest acte retorni una 
mica als seus orígens: un punt de trobada 
de la societat civil de Sant Joan en la seva 
Festa Major.
Des d’Esquerra us volem desitjar una 
bona Festa Major, i us esperem al nostre 
bar del recinte firal el divendres, dissabte 
i diumenge.

Comerç local i 
Festa Major

Convergència i Unió considera que el reial 
decret que ha preparat el Govern espanyol 
per aplicar els criteris d’austeritat i reduir el 
dèficit públic que li han imposat a nivell 
internacional conté mesures molt injustes 
i, en conseqüència, s’hauria merescut el 
vot contrari, però ens hem abstingut en la 
votació perquè el que estava en joc avui és 
que l’Estat espanyol pugui seguir pagant 
els sous i les pensions fins a final d’any.
La més injusta de les mesures és la conge-
lació de les pensions. 
Si s’haguessin congelat els sous públics 
quan tocava i no s’hagués engreixat el per-
sonal de les administracions, ara no caldria 
retallar-los.
No pot ser que només es vulgui reduir 
el dèficit via retallada de la despesa. Cal 
incrementar els ingressos, i això vol dir 
recuperar l’activitat econòmica i generar 
ocupació.
El Govern espanyol ha d’afrontar ja la refor-
ma laboral, culminar la reforma del siste-
ma financer, garantir la liquiditat i afavorir 
la recuperació de l’activitat econòmica i la 
creació de llocs de treball.
D’altra banda, CiU no donarà suport al 
decret llei del tripartit per retallar el dèficit 
públic perquè conté un augment gene-
ralitzat d’impostos; no preveu retallades 
estructurals; ni mesures de reactivació 
econòmica. És un error apujar els impos-
tos en plena crisi: castigarà la recuperació 
econòmica.
La Generalitat s’ha engreixat massa els 
darrers anys: amb gent, organismes i 
Departaments, i ara no es volen afrontar 
les reformes. Cal recordar que des de l’any 
2003 els treballadors de la Generalitat han 
augmentat de 140.000 a 226.000, i els alts 
càrrecs i eventuals han passat de 376 a 530 
en set anys. 
El tripartit preveu un alentiment lineal de 
les infraestructures. Cal establir prioritats i 
impulsar aquells projectes estratègics.
Per problemes de tresoreria, el Govern ha 
endarrerit 15 dies el pagament mensual 
del concert sanitari (440 M.€), i 30 dies els 
ajustaments del 2009 (200 M.€). L’estat del 
benestar està en perill.

.

De decret a decret, 
i a quin pitjor

Los meses de mayo y junio están 
siendo meses dramáticos.  El gobier-
no socialista hace el MAYOR RECOR-
TE SOCIAL DE LA DEMOCRACIA.
Han bastado 6 años de un gobierno 
socialista para conseguir el récord de 
“parados”, colocando a España a la 
cabeza de los países Occidentales, 
así como en  “deuda externa” con-
virtiéndonos en un país intervenido, 
vigilado y sin soberanía económica 
a favor de los gobiernos extranjeros 
que  han comprado nuestra deuda 
como son EEUU, Alemania y Francia. 
Los socialistas son muy dados a cul-
par al resto de su incompetencia 
congénita, pero son ellos los que 
están gobernando este país con la 
ayuda de ICV-IU y CIU entre otros. Ya 
en la ampaña del 2008 el PP avisó y 
aportó medidas no agradables que 
se tenían que tomar para mantener 
el crecimiento del 3% para evitar la 
destrucción de los puestos de traba-
jo, eran acciones que buscaban evitar 
estos apaños anti-sociales del PSOE, 
pero prefirieron engañar y desear 
a sus votantes “Buenas Noches y 
Buena Suerte” frase que recoge todo 
el pensamiento económico de ZP.
Los socialistas tratan al pueblo de 
ignorantes y por ello tratan de tras-
mitir la idea para volverles a engañar 
diciendo que los gobiernos europeos 
de derechas están tomando las mis-
mas medidas. Alemania o Inglaterra 
tienen menos de la mitad de parados 
que en España y su crecimiento eco-
nómico está en torno al 2%, además 
son gobiernos que han llegado des-
pués de haber sido expulsados con 
una patada los Socialistas por hundir 
sus economías. Y en España … 

Socialistas, 
generadores de pobreza
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Vivimos tiempos de cambios que 
están afectando o afectarán, de 
diversas formas a la vida cotidiana de 
muchas personas. 
Constantemente oímos hablar de 
la crisis. En nuestro entorno vemos 
la pérdida de puestos de trabajo, 
las reducciones salariales, las difi-
cultades para llegar a final de mes o 
pagar la hipoteca, las consecuencias 
en recortes de derechos sociales (ley 
de la dependencia, pensiones, educa-
ción, sanidad...). Una crisis provocada 
por los económicamente poderosos 
(banca, grandes empresas financie-
ras) y que intentan convencernos 
que debemos pagar entre los traba-
jadores y trabajadoras. Las medidas 
adoptadas por el Estado no parecen 
estar dictadas por un gobierno que 
la gente votó creyendo que era de 
izquierdas y que está dejando sin pro-
grama electoral a la derecha.
Por eso, ICV-EUiA, está introduciendo 
propuestas para que sean los que tie-
nen más los que paguen más. 
Desgraciadamente, en el mundo, 
además de la crisis económica pasan 
cosas relacionadas con la violencia: 
ICV-EUiA condenamos el ataque del 
ejército de Israel a un barco con perso-
nas civiles que llevaban ayuda huma-
nitaria a Palestina, un país asediado 
y maltratado, que sobrevive gracias, 
muchas veces, a la ayuda internacio-
nal. O la violencia de género que en la 
primera semana de junio ha costado 
la vida a cinco mujeres más.
Es necesario que aprovechemos la 
oportunidad que dan los grandes 
cambios para realmente mejorar este 
mundo en el cual vivimos, de otra 
manera, las diferencias entre los seres 
humanos serán cada vez mayores. 
Os deseamos una feliz Fiesta Mayor, 
siendo conscientes que estamos en 
momentos de austeridad.

De lo local 
y lo global

Llega nuestra fiesta mayor llena de 
magia, de ilusión y de actividades 
para todas las edades y en todos los 
barrios, coincidiendo en el momen-
to justo del comienzo del verano y 
de la finalización del curso escolar. 
Momento en el que empiezan, tam-
bién, un gran número de actividades 
que llenan de vida la ciudad.
Numerosos niños y niñas van a dis-
frutar y aprender gracias a los cam-
pus deportivos, a los casals, a las 
colonias y a los campamentos que 
se organizan en nuestra ciudad. Este 
año el Ayuntamiento ha ofertado 
2.400 plazas.
A esto tenemos que añadir que los 
patios de los colegios Pascual Cañís y 
Sant Francesc d’Assís permanecerán 
abiertos durante los meses estivales 
con monitores que dinamizarán las 
actividades utilizando el inglés como 
lengua vehicular; las piscinas recrea-
tivas Fontsanta, que estarán abiertas 
hasta el mes de septiembre o el cine 
a la fresca que como cada año nos 
cita los sábados de julio en el parque 
de la Fontsanta. Además gracias a la 
puesta en marcha del nuevo parque 
ciclista y a los caminos del río podre-
mos disfrutar haciendo deporte al 
aire libre con la bicicleta...
No cabe ninguna duda de que esta-
mos pasando por momentos com-
plicados, por ello más que nunca 
debemos estar unidos, compartir 
nuestra ciudad y disfrutar de ella de 
forma solidaria.
Desde el PSC de Sant Joan Despí 
deseamos que disfrutéis de nuestra 
fiesta mayor y que disfrutéis de cada 
rincón de nuestra ciudad.

Con la fiesta mayor llega 
la actividad veraniega

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
MAIG DE 2010

Temperatura mitjana: 16,7ºC • Temperatura màxima: 
26,1ºC el dia 31 • Temperatura mínima: 7,8ºC els dies 4 i 
5 • Precipitació total: 137,9l/m2, caiguts en 3 dies  • Màxi-
ma precipitació en 24 hores: 68,2 l/m2 el dia 3 • 9 dies de 

precipitació i 5 tempesta

El mes de maig passat pot dividir-se perfectament en dues 
meitats: una primera quinzena molta fresca, amb poc sol i 
molt plujosa; i una segona quinzena molt assolellada, amb 
absència de precipitacions i temperatures suaus, sense ser 
gaire altes. D’aquesta manera, d’una banda les temperatu-
res càlides dominants a partir del dia 15 no van ser suficients 
com per compensar els dies freds de la primera meitat del 
mes, i de l’altra, fins al dia 14 va ploure tant que es va supe-
rar el doble de la precipitació mitjana del mes de maig. S’ha 
de considerar aquest maig, doncs, com a fresc i molt plujós.  

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)
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