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El parc de la Fontsanta 
incorpora un sistema 
de telegestió per fer 
més eficient el reg i 
estalviar aigua

Les polítiques per optimitzar la utilització de l’aigua s’estenen a 
tots els equipaments municipals de la ciutat

Més eficients, 
més sostenibles 
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Compromís i valors 
en la gestió municipal

Los recortes en los servicios públicos se han convertido 
en titular permanente en los medios de comunicación, 
y con razón. Cierto es que desde las administraciones 

central y autonómica han echado mano de la tijera para sa-
near sus cuentas y que esto nos afecta a todos. El Ayunta-
miento de Sant Joan Despí también sufre esta situación y 
recibirá menos ayudas de otras administraciones, además 
de los 7 millones de euros que nos adeuda la Generalitat. 
Pero no podemos focalizar nuestra actividad en esta reali-
dad económica: el Ayuntamiento sigue funcionando, ges-
tionando los servicios municipales e incluso incorporando 
actividades destinadas a mejorar la ciudad y la calidad de 
vida de sus ciudadanos 
y ciudadanas. 

Hace pocos días abrió 
sus puertas el nuevo 
centro de empresas 
Fontsanta, con una de-
cena de despachos, salas 
de reuniones y servicios 
comunes para las nuevas ideas de negocio que surjan en 
la ciudad. Una iniciativa más dedicada a reforzar nuestro 
compromiso con la reactivación económica local y la lu-
cha contra el paro, dentro de las limitadas competencias y 
recursos con los que contamos. Como dato, los servicios 
municipales de empleo atendieron, en 2011, a más de 700 
personas e intermediaron para la inserción laboral de 124 
parados.  También seguimos apostando por una gestión 
más eficiente y responsable. Una buena muestra es la incor-
poración de las nuevas tecnologías en el riego de las zonas 
verdes, que además de utilizar el agua del freático, incorpo-
ra un sistema inteligente que permite utilizar este recurso 
de manera más racional y sostenible. 

Son sólo dos ejemplos de demuestran que, pese a la situa-
ción actual, seguimos gestionando los recursos públicos 
con responsabilidad, sin olvidar el compromiso que tene-
mos con la ciudadanía ni los valores que siempre acompa-
ñan a nuestra acción de gobierno.

L es retallades en els serveis públics s’han convertit 
en titular permanent en els mitjans de comuni-
cació, i amb raó. És cert que des de les adminis-

tracions central i autonòmica han recorregut a la tisora   
per sanejar els seus comptes i que això ens afecta a tots. 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí també pateix aquesta 
situació i rebrà menys ajudes d’altres administracions, a 
banda dels 7 milions d’euros que ens deu la Generalitat. 
Però no podem focalitzar la nostra activitat en aquesta 
realitat econòmica: l’Ajuntament segueix funcionant, 
gestionant els serveis municipals i fins i tot incorporant 
activitats destinades a millorar la ciutat i la qualitat de 
vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Fa pocs dies va obrir les seves portes el nou centre 
d’empreses Fontsanta, amb una desena de despatxos, sa-
les de reunions i serveis comuns per a les noves idees de 
negoci que sorgeixin a la ciutat. Una iniciativa més de-
dicada a reforçar el nostre compromís amb la reactivació 
econòmica local i la lluita contra l’atur, tot i les limitades 
competències i recursos amb què comptem. Com a dada, 
els serveis municipals d’ocupació van atendre, el 2011, 

més de 700 persones i 
van intermediar per a la 
inserció laboral de 124 
aturats. També seguim 
apostant per una gestió 
més eficient i responsa-
ble. Una bona mostra 
és la incorporació de les 

noves tecnologies en el reg de les zones verdes, que a 
més d’utilitzar l’aigua del freàtic, incorpora un sistema 
intel·ligent que permet utilitzar aquest recurs de manera 
més racional i sostenible.

Són només dos exemples de demostren que, malgrat la 
situació actual, seguim gestionant els recursos públics 
amb responsabilitat, sense oblidar el compromís que te-
nim amb la ciutadania ni els valors que sempre acom-
panyen la nostra acció de govern.

Reforcem el 
compromís amb la 
reactivació econòmica 
i la lluita contra l’atur

Reforzamos el 
compromiso con la 

reactivación económica y 
la lucha contra el paro

Antoni Poveda, alcalde
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EL TEMA

Tecnologia al servei de l’eficiència
L’Ajuntament estalvia uns 86.000 euros amb l’ús d’aigua freàtica

Un sistema de telegestió controla de manera automàtica el reg del parc de la 
Fontsanta • S’amplia la xarxa per regar amb aigua procedent del subsòl 

Sant Joan Despí fa molt que 
es preocupa per aplicar me-
sures d’estalvi de l’aigua. Si 

el 2005 va aprovar una ordenança 
d’Eficiència i Sostenibilitat pionera a 
Catalunya, la sequera que vam patir 
l’any 2007 va empènyer l’Ajuntament 
a impulsar noves mesures encami-
nades a millorar l’eficiència en el 
consum d’aigua. Una d’aquestes va 
ser l’adquisició d’un pou que, cinc 
anys després, ha permès el desenvo-
lupament d’una xarxa que rega, amb 
aigua del freàtic (no potable), algu-
nes de les principals zones verdes 
de la ciutat. A la zona de l’Eixample 
es va sumar a l’estiu el parc de la 
Fontsanta i, en els darrers mesos, la 
zona del Pont Reixat i els nous horts 
de la gent gran.
La utilització d’aquesta aigua, no 
només per regar, sinó també per ne-
tejar alguns espais de la via pública, 
ha fet que l’Ajuntament estalviï en el 
consum d’aigua al voltant de 86.000 
euros cada any, tot i haver ampliat 

en aquest temps les zones verdes de 
la ciutat. Ara hem fet un nou pas 
per fer encara més eficient el reg. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament estan acabant de des-
plegar un sistema de telegestió que 
permet controlar informàticament 
el reg del parc a través d’Internet. 
D’aquesta manera, i sense necessitat 
de desplaçar-se –tot i que també hi 
ha l’opció d’aplicar canvis in situ– el 
control de l’aigua és més exhaustiu i, 
per tant, més eficient.

Reg intel·ligent
A més, el sistema permet l’aturada 
automàtica del reg en cas de con-
dicions meteorològiques adverses, 
com ara forts vents o pluges sobtades, 
que es detecten a través de sensors 
que estan instal·lats en llocs estratè-
gics del parc. Si és així, el reg s’atura 
i s’estalvia aigua. Un altre dels avan-
tatges d’aquest sistema intel·ligent és 
la detecció de possibles fuites incon-
trolades d’aigua. Un exemple recent: 

el reg es va aturar automàticament a 
principi de febrer per evitar glaçades 
durant l’onada de fred que va posar 
en alerta Catalunya. Aquest és no-
més un exemple d’un nou concepte 
que estan començant a desenvolu-
par les administracions públiques: 
l’smartcity o ciutats intel·ligents, és 
a dir, l’aplicació de la tecnologia per 
millorar la gestió. 

Un responsable de l’empresa que ha 
desenvolupat el sistema fa una demos-
tració in situ de com es pot controlar el 
reg a través d’Internet, en aquest cas a 
través d’una tablet 
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L’aposta per una nova cultura de l’aigua
Mesures a favor de l’estalvi que donen resultats

Les polítiques per optimitzar la utilització de l’aigua s’estenen a tots els 
equipaments • La ciutadania també és un exemple d’estalvi: cada habitant ha 
passat de consumir 124,28 litres d’aigua al dia en 2003 a 101,50 en 2010

Tot suma, i sota aquesta premissa 
l’Ajuntament ha anat incorporant, 
en tots els àmbits, mesures que, 
per petites que semblin, ajuden a 
estalviar. A banda de l’innovador 
sistema del parc de la Fontsanta, 
la zona verda de l’Eixample o de la 
plaça de l’Estació incorporen as-
persors amb detectors que s’aturen 
quan plou i  s’ha potenciat la sem-
bra de plantes que necessiten poca 

aigua, pròpies del clima medite-
rrani (sobretot aromàtiques) o el 
prat sec, d’aspecte marronós, però 
que només necessita l’aigua de 
pluja per sobreviure. 

Reducció dràstica
Als equipaments municipals tam-
bé s’està fent una tasca molt im-
portant d’estalvi amb la incorpo-
ració de reductors de cabal a les 

aixetes o a les cisternes dels cen-
tres educatius, entre d’altres me-
sures. Un exemple molt clar de la 
reducció del consum en un àmbit, 
el dels poliesportius, amb la utilit-
zació de l’aigua és molt destacada: 
el 2005, de mitjana, cada ús a les 
instal·lacions esportives es traduïa 
en un consum de 28,9 litres, que 
el 2011 es va reduir fins als 22,1 li-
tres, un 23% menys.

Al’esquerra, un exemple de plantes que necessiten poca aigua; a la dreta, el poliesportiu Francesc Calvet

Consum domèstic d’aigua 
2003-2010 (litres per habitant al dia)

Una població 
conscienciada

Aquestes polítiques d’estalvi s’han estès 
també a la ciutadania, que ha fet seva 
l’aposta per no malbaratar un bé natural 
com és l’aigua. I com a mostra, el gràfic 
del costat que evidencia com, de 2003 a 
2010, cada ciutadà ha passat de gastar 
una mitjana de 124,28 litres d’aigua al dia 
a 101,50 litres, situant-nos per sota de la 
mitjana metropolitana, que és de 107,45 
litres per habitant al dia. 
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El reto de generar empleo
El Departamento de Promoción Económica concentra sus esfuerzos en el 

seguimiento de las personas desempleadas, la formación y la promoción de 
la cultura emprendedora. Los servicios municipales de empleo atendieron, en 

2011, a más de 700 personas, logrando la inserción laboral de 124 personas

LA CIUTAT

La lucha contra el paro desde el ámbito municipal

Luchar contra el desempleo es el 
gran reto que, hoy por hoy, tie-
ne la sociedad. Sant Joan Despí, 

lamentablemente, tampoco se esca-
pa de este escenario de crisis, pese a 
mantener su tasa de paro por debajo 
de la media (el año 2011 se cerró con 
un 13,23%, frente al 15,5% y el 18,7% 
registrado en Catalunya y España, res-
pectivamente). Desde el ámbito muni-
cipal, pese a la limitación de recursos 
y competencias,  se llevan a cabo po-
líticas para hacer frente a la difícil si-

tuación económica. El Departamento 
de Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí (Promo-
despí) pone el acento en las actuacio-
nes destinadas a favorecer la inserción 
de las personas desempleadas y a in-
centivar la capacitación y la formación 
profesional, a la vez que se apuesta 
también por una política que siente las 
bases de un modelo económico de fu-
turo, como el apoyo a nuevas empresas 
o una nueva estrategia para el polígo-
no industrial. 

Empleo. Durante el 2011, los servicios 
municipales gestionaron un centenar de 
ofertas de trabajo para las que contactó 
con 760 personas de las cuales 124 lo-
graron ser insertadas en el mercado la-
boral. La potenciación de la atención y 
el seguimiento de todas aquellas perso-
nas desempleadas que necesitan forma-
ción, orientación y acompañamiento 
para mejorar su situación es uno de los 
puntos en los que se pone más esfuerzo 
con experiencias como los talleres del 
Club de Feina (el año pasado se lleva-
ron a cabo talleres y sesiones formativas 
que sumaron 692 participantes).

Formación. Gracias a los cursos ya 
programados, a lo largo del curso 2011-
2012, un total de 121 personas recibi-
rán formación ocupacional y se habrán 
impartido un conjunto de 2.320 horas 
en materias como la gestión contable, 
asistencia sociosanitaria, informática o 
inglés. Además de nuevos cursos soli-
citados a otras administraciones, con 
recursos propios del Ayuntamiento está 
previsto poner en marcha este año cur-
sos de informática y de celador sanita-
rio. Es este un ejemplo de la apuesta por 
la formación profesionalizadora, dirigi-
da al mundo laboral que dé respuestas a 
las demandas del mercado laboral más 
cercano.

Emprendedores. Incrementar el apo-
yo a las nuevas ideas de negocio, a los 
emprendedores, es el reto del tercer vi-
vero de empresas municipal que  ahora 
recibe a sus primeros ocupantes y que 
debe servir para favorecer la creación 
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Centro de empresas Fontsanta:
más espacios para las nuevas ideas de negocio
La nueva herramienta que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha para ofrecer espacios para los nuevos emprende-
dores, el Centro de Empresas Fontsanta, ya es una rea-
lidad. 10 despachos, con otros servicios comunes como 
salas de reuniones, de actos, recepción y conexión wi-fi, 
entre otros, al alcance de las personas que quieren iniciar 
su propio negocio. El pasado 28 de enero, el alcalde, 
Antoni Poveda, realizó una visita a las instalaciones junto 

a representantes del tejido asociativo y comercial de la 
ciudad. Ubicado en la planta inferior de la guardería mu-
nicipal El Gegant del Pi, el Centro de Empresas Fontsanta 
espera alcanzar los buenos datos de ocupación del Cen-
tro de Empresas Jujol que, en menos de un año de vida, 
ya tiene ocupadas todas sus dependencias dando trabajo 
a una veintena de personas que desde allí desarrollan su 
idea de negocio.

Representantes del mundo asociativo, en una visita al nuevo centro de empresas. El alcalde, Antoni Poveda, les mostró las instalaciones

de nuevas empresas, con la consecuen-
te creación de empleo (las 25 nuevas 
empresas creadas en 2011 han supues-
to 45 nuevos puestos de trabajo).

Polígono de futuro. Atraer y retener 
talento es uno de los objetivos del pro-
ceso de transformación estratégico que 
ha comenzado a diseñarse para el po-
lígono industrial Fontsanta, que debe 
permitir una mayor diversificación 
económica, más acorde con las nece-
sidades actuales del mercado. En este 
sentido, se están valorando los usos del 
suelo y la redistribución y adecuación 
de los espacios industriales. En este 
proyecto trabajan conjuntamente em-
presarios  y Ayuntamiento.

Estas actuaciones son sólo una mues-
tra del esfuerzo que desde la admi-
nistración municipal se realiza para 
poder reforzar el tejido económico de 
la ciudad, donde el sector terciario se 
consolida. Aunque se cerró el año con 

un incremento de casi medio punto 
más de paro en diciembre que en ene-
ro de 2011, Sant Joan Despí tiene una 
tasa de desempleo de las más bajas de 
la comarca del Baix Llobregat y de la 
provincia de Barcelona. La radiogra-
fía del paro en la ciudad muestra una 
mayor afectación entre las mujeres (un 
13,9% frente al 12,7% de los hombres); 
por edades, el 16,6% de parados tiene 
más de 44 años y el 9,6% menos de 25. 
Jóvenes, mujeres y mayores de 44 años 
son, a tenor de estos datos, los colecti-
vos prioritarios en las políticas de in-
serción.
Por sectores económicos, son los ser-
vicios los que concentran más empre-
sas en la ciudad (612 actividades de un 
total de 818), determinando el perfil 
terciario de Sant Joan Despí, que, ade-
más, mantiene e incluso incrementa el 
volumen de trabajadores autónomos 
(14,7% del total de ocupados). Más del 
90% de las empresas de la ciudad tie-
nen menos de 50 trabajadores.

acciones contra el paro*
Entrevistas a personas desempleadas: 603

Ofertas de trabajo gestionadas: 100

Puestos de trabajo cubiertos: 124

Itinerarios personales para la inserción 
laboral: 179 (812 horas de atención)

Club de Feina: 692 usuarios

Planes de empleo: 85 trabajadores

Programa de igualdad de oportunidades 
(Igual@’t): 87 mujeres (1.425 horas)

Programa para jóvenes que no han finali-
zado la escolaridad (Suma’t): 51 alumnos 
(12 contratos en prácticas)

Cursos de formación: 23 (119 alumnos)

(*) datos de 2011
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Entre les partides més significatives destaca l’aportació als projectes de
la Llei de barris que ascendeix, només el 2011, a 1,1 milions d’euros

La Generalitat deu a l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí més de set milions d’euros

815.000 euros corresponen a formació i foment de l’ocupació

Sant Joan Despí aplicará el 
IBI aprobado en 2011

La subida del IBI anunciada por el gobierno 
central no se aplicará en Sant Joan Despí ya 
que la última revisión catastral en nuestra 
ciudad se realizó en 2005, hecho que nos 
excluye de esta modificación. Así, el IBI que se 
ejecutará es el que contemplan las ordenanzas 
fiscales aprobadas en octubre y que redujo de 
un 0,40% a un 0,385% el tipo impositivo, uno 
de los más bajos del área metropolitana.

2012: Año Internacional del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergeneraclonal

La sesión plenaria del 9 de febrero acordó por unani-
midad la adhesión de Sant Joan Despí al Año Inter-
nacional del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional, que se conmemora durante este 
año. Esta efeméride es una oportunidad de poner en 
valor el potencial de las personas mayores y fomentar 
el intercambio de experiencias con los más jóvenes. 
Sant Joan Despí potenciará aún más los programas 
que favorezcan un envejecimiento activo.

Una situació complicada. 
L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí ha xifrat en 7,6 milions 

d’euros els diners que deu la Generalitat 
a les arques municipals en concepte de 
projectes i serveis que ja s’han executat. 
La quantitat més voluminosa correspon 
a projectes que ha assumit l’Ajuntament 
durant el 2011, encara que també hi ha 
partides d’altres exercicis, encara que 
menys significatives. Així, només l’any 
passat, el consistori ha assumit 7,1 mi-
lions d’euros, cosa que representa, a tall 
d’exemple, al voltant d’un 24% del pres-
supost municipal aprovat per a aquest 
2012. 
Una de les partides impagades més ele-
vada correspon a la Llei de barris que es 
desenvolupa a les Planes i que puja a poc 
més de 1,1 milions d’euros. Els governs 
local i autonòmic van signar un conve-
ni el 2009 en el qual es comprometien a 
invertir un total de 10,4 milions d’euros, 
a parts iguals, per impulsar projectes de 
millora urbanística i social al barri. 
Entre les partides que més preocupen 

l’Ajuntament trobem les que financen 
part dels serveis que toquen molt de 
prop els ciutadans, com ara l’aportació a 
les llars d’infants (574.000 euros); dife-
rents partides del Contracte Programa 
de Serveis Socials (més de 500.000 eu-
ros) que inclou, per exemple, el servei 
d’ajuda a domicili; o els 815.000 euros 
que es deuen per a activitats de forma-
ció i de foment de l’ocupació. 
A més, el govern autonòmic deu 2,7 
milions d’euros en concepte de les obres 
d’ampliació del parc de la Fontsanta (a 
través de l’empresa pública Aigües Ter-
Llobregat) o, per posar un darrer exem-
ple, els 850.000 euros destinats a inver-
tir en habitatge públic o en rehabilitació, 
ajudes vehiculades a través de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge. 

Els alcaldes del Baix també reclamen
D’altra banda, els alcaldes del Baix Llo-
bregat també reclamen a la Generalitat 
el deute pendent. El Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses del Baix Llobregat ha posat 
sobre la taula la necessitat de sol·licitar 

a la Generalitat que estableixi amb ur-
gència un calendari de pagament del seu 
deute amb els municipis de la comarca 
i amb el Consell Comarcal. El deute de 
la Generalitat amb el conjunt de pobla-
cions del Baix i amb el govern comarcal 
ascendeix als 90 milions d’euros.

El govern català deu més de mig milió d’euros pel 
finançament de les escoles bressol municipals
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La bici guanya adeptes a la ciutat
4a edició del programa Els dijous amb bici

El projecte que engresca la població a agafar la bicicleta durant aquest dia de la 
setmana inicia una nova temporada el 8 de març. S’estendrà fins al 17 de maig

Jo, els dijous, agafo la bici !De mica en mica hem vist com 
la bicicleta ha guanyat terreny 
a altres vehicles, com ara el 

cotxe, en els desplaçaments dels ciuta-
dans i ciutadanes. Una mostra d’aquest 
interès per difondre l’ús d’aquest mitjà, 
gens contaminant i molt saludable, és 
el programa Dijous amb bici, que des 
de fa dos anys convida la ciutadania a 
utilitzar la bici durant aquest dia. Les 
escoles van ser les pioneres d’aquest 
programa que va acabar estenent-se  a 
tota la població. I com funciona? Molt 
fàcil: del 8 de març al 17 de maig, les 
persones que agafin la bici els dijous 
podran segellar un carnet. Si arriben a 
complimentar el 80%, rebran un obse-
qui i, a més a més, podran participar 
en el sorteig d’una bicicleta en un acte 
que es farà el 20 de maig al recinte firal 
(avinguda Mare de Déu de Montser-
rat) coincidint amb la cloenda de la 
Primavera en bici.

El Bicibox se suma a la campanya
Enguany, per primer cop, se sumaran 
a la iniciativa els usuaris i usuàries 
del Bicibox, que es va començar a im-
plantar a Sant JoanDespí, de mane-
ra experimental, ara fa un any. Així, 
els que utilitzin aquest sistema segur 
d’aparcament per a bicicletes durant 
els dijous que dura la campanya, po-
dran segellar el carnet en qualsevol 
dels equipaments municipals que par-
ticipen en la campanya (més informa-
ció al quadre que acompanya aquesta 
notícia). 
El Bicibox compta amb 79 usuaris 
i usuàries a Sant Joan Despí que po-
den utilitzar qualsevol d’aquests apar-
caments segurs en les poblacions a 
què ha arribat, en total 9 (Esplugues, 
Cornellà, Sant Boi, Gavà, el Prat, Vi-

Elisabeth Fernández agafa la bici molt 
sovint per desplaçar-se. Troba que activi-
tats com aquesta, en què ja ha participat, 
són “bones iniciatives per fomentar l’ús 
d’un mitjà de transport ecològic, com és 
la bicicleta”. Usuària habitual del polies-
portiu Salvador Gimeno, està encantada 
que ara, per fer el que ja feia, la premiïn: 
“a veure si em toca la bici”.

Llocs on es pot segellar el carnet:  Ajuntament, Àrea de Serveis a la Persona, 
Centre Cultural Mercè Rodoreda, Centre Miquel Martí i Pol, centres cívics Torre-
blanca, Antoni Gaudí, les Planes i Sant Pancraç, poliesportius Francesc Calvet i 
Salvador Gimeno, i a les escoles participants.

ladecans, l’Hospitalet, Sant Just Des-
vern i Sant Joan Despí) que disposen 
de més d’un miler d’aquests tipus 
d’aparcaments, repartits de manera 
estratègica, sobretot, al costat dels 
transports públics. A Sant Joan Des-

pí el Bicibox disposa de 210 aparca-
ments repartits en 18 mòduls amb ca-
pacitat per a 7 i 14 bicicletes als quatre 
barris. Més informació a l’Oficina del 
Bicibox (www.bicibox.cat), ubicada a 
Cornellà.

L’Aleix Muñoz, de 9 anys, aprofita aquest 
programa per agafar la bici i anar a la 
seva escola, el Joan Perich Valls, “no 
l’acostumo a agafar la resta de dies per-
què casa meva està al costat de l’escola 
i hi anem a peu. Però sí que aprofito els 
caps de setmana per anar-hi amb els 
amics”. Aleix creu que la bici és una ma-
nera divertida de fer esport i passar temps 
amb els companys.

El Jordi Florensa és un dels 79 usuaris que 
el Bicibox té a Sant Joan Despí. Utilitza 
aquest sistema “molt pràctic i necessari” 
sobretot per portar la seva filla Anna, 
a l’escola. “Encara queda molt camí 
perquè la bici sigui vista com un mitjà 
més de transport, però amb propostes 
com aquesta farem que la seva presència 
sigui més habitual i no sembli una cosa 
excèntrica”.
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2011, récord de pasajeros en el bus
La línea urbana, la L46, incrementa el número de viajeros en un 24,5% 

Al alza. La tendencia de recupe-
ración de pasajeros del trans-
porte público que se inició en 

2010 se ha confirmado definitivamente 
en 2011 con un récord de usuarios de 
las líneas de autobús que dan servicio a 
Sant Joan Despí y que son competencia 
(de gestión directa o indirecta) del Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). El 
vicepresidente de Transports i Mobilitat 
de la AMB y alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, presentó el 6 de febrero 
el balance de viajeros de los servicios de 
metro y autobús que son competencia de 
la administración metropolitana y que, a 
lo largo del 2011, han registrado 652 mi-
llones de validaciones. Las 11 líneas que 
pasan por Sant Joan Despí sumaron un 
total de 10.664.460 usuarios, una cifra, 
como decíamos, récord. Poveda destacó 
durante su intervención que, entre otras 

cuestiones, este incremento se debe a las 
“mejoras en el sistema, con la amplia-
ción del metro y el autobús y la reduc-
ción del uso del vehículo privado”. 
Volviendo a las cifras de Sant Joan 
Despí, el aumento más espectacular se 
produce en la línea urbana –L46– que 
ha incrementado su uso en un 24,5%: 
617.045 validaciones en 2010, frente a 
las 768.019 de 2011. Le sigue de cerca 
la L77 (aeropuerto) que ha crecido de 
261.285 usuarios en 2010 a los 311.931 
en 2011, un 19,4% más; la JT que une 
Sant Joan Despí con Sant Just Desvern 
que registró un 19,9% de validaciones 
más en 2011 respecto al año anterior; la 
línea 157 (Barcelona-paseo marítimo) 
que sube un 5,70%; la L10 (l’Hospitalet, 
Cornellà y el Prat) que alcanzó el pasado 
año un 1,8% más de viajeros y la línea 63 
(Barcelona-plaza Universitat) que creció 

un discreto 0,94%. La única línea que 
ha descendido en el número de valida-
ciones ha sido la 78 (Barcelona-Sants), 
retrocediendo 0,79%. Respecto a las lí-
neas nocturnas, tanto la N12 como la 
N15 han aumentado un 4,4% y un 1,7% 
respectivamente.

L79, una línea en crecimiento
Por último, una de las líneas que ha 
ganado pasajeros pesar de su reciente 
puesta en marcha, es la L79 que úne Sant 
Boi con la Diagonal de Barcelona pasan-
do por Sant Joan Despí donde tiene dos 
paradas. En marcha desde noviembre de 
2010, en 2011 registró 566.009 valida-
ciones. Si comparamos las validaciones 
de diciembre de 2010 (el primer mes 
completo que funcionó la línea) con el 
mes de diciembre de 2011 el aumento de 
viajeros asciende al 38,2%.

10,6 millones de validaciones en las líneas que pasan por Sant Joan Despí

Balance de usuarios del autobús 2011-2010

L46   
L77
L52
L10
L79*
JT
N12
N15
157
63
78

2011 2010 Variación
768.019
311.931
955.285
1.492.511
566.009
79.747
244.167
212.791
3.208.000
1.694.000
1.132.000

617.045
261.285
913.539
1.465.689
70.507
66.516
233.984
209.225
3.025.000
1.678.000
1.141.000

+ 24,5%
+ 19,4%
+ 4,6%
+ 1,8%
...
+ 19,9%
+ 4,4%
+ 1,7%
+ 5,7%
+0,94%
- 0,79%

* No existen datos comparativos de 2010 
y 2011 de esta línea ya que entró en fun-
cionamiento en noviembre de 2010.

Total de validaciones en 2011: 10.664. 460

Total de validaciones en 2010:9.681.790 
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Deixalleria mòbil: 
reciclatge, al costat de casa

2.122 usuaris i usuàries la van utilitzar el 2011

Els usuaris i usuàries parlen...

El servei, mancomunat amb altres ciutats de l’àrea metropolitana, permet 
reciclar petits residus que no es poden llençar als contenidors del carrer

Què podem portar a la deixalleria mòbil?On llenço les bombetes? I les radiografies? Aquests són 
alguns dels dubtes que segurament molts de nosaltres 
hem tingut a l’hora de desfer-nos de determinats resi-

dus que no hauríem de llençar a cap dels contenidors de carrer. 
A banda de la deixalleria fixa (ubicada a l’avinguda del Baix 
Llobregat), els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí tenen 
una alternativa al costat de casa: la deixalleria mòbil. Els di-
mecres, al matí, i els dijous, a la tarda, (consulteu els horaris al 
quadre adjunt) el servei es mou pels quatre barris per facilitar-
nos el reciclatge i evitar-nos desplaçaments a la deixalleria fixa, 
més orientada a la recollida de deixalles més voluminoses com 
mobles, restes d’esporga o ferralla. De mic en mica la deixalle-
ria mòbil ha generat una consciència per reciclar correctament 
i el 2011 va tenir 2.122 usuaris i usuàries.

Anar a la deixalleria té premi
A més, utilitzar les deixalleries també ens pot abaratir l’import 
de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) 
amb un descompte màxim del 14%, depenent de les vegades 
que l’utilitzem. Per gaudir del descompte cal portar un rebut 
de l’aigua al responsable del servei que, a canvi, ens donarà una 
targeta que hem d’utilitzar cada cop que hi tornem.

· Tèxtil
· Sabates
· Material informàtic
· Petits electrodomèstics
· Productes de neteja i pintures
· Bombetes i fluorescents
· Bateries i piles
· Radiografies
· Olis
· Càpsules de cafè

Quan visita el meu barri?
Dimecres al matí: Centre (c/ Bon Viatge), de 10 a 
10.50 h; les Planes (pl. del Mercat), d’11 a 11.50 h; 
Torreblanca-Pla del Vent (aparcament parc de To-
rreblanca), de 12 a 12.50 h, i Residencial Sant Joan 
(al costat del centre cívic Antoni Gaudí), de 13 a 14 
hores.

Dijous a la tarda:  les Planes, de 16 a 16.50 h; 
Centre, de 17 a 17.50 h; Residencial Sant Joan, de 
18 a 18.50 h, i Torreblanca-Pla del Vent, de 19 a 20 
h.

“Crec que és un servei necessari per-
què, tot i que n’hi ha una de fixa, per 
al ciutadà és més fàcil anar a la mòbil, 
és més propera”, comenta Juan Pérez. 
Molt conscienciat envers el reciclatge, 
opina que “és un servei que ens ajuda 
a reciclar bé”.

Des que va començar a reciclar “fa molt 
de temps”, l’Alba Bascompta, porta a la 
deixalleria mòbil tot allò que no es pot 
reciclar als contenidors de carrer “em sap 
greu llençar-lo al de rebuig. És un servei 
necessari perquè hi ha moltes coses a 
casa que no sabem on llençar-les”.

Jordi Auleda aprofita quan pot per utilit-
zar la deixalleria mòbil “a casa reciclem 
tot el que podem, i la deixalleria mòbil 
et facilita no haver de desplaçar-te fins 
a l’altra, que és més lluny”. Creu que ser-
veis com aquests són molt necessaris per 
conscienciar-nos del fet de reciclar.
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Matriculació escolar curs 
2012-2013: preinscripció 
del 19 al 30 de març
Tot i que el Departament d’Ensenyament no ha 
aprovat la resolució per la qual s’acorden les nor-
mes de preinscripció i matrícula del proper curs, 
sí que ha avançat la previsió de les dates de preins-
cripció que seran del 19 al 30 de març per al segon 
cicle d’educació infantil, primària, centres integrats 
i educació secundària obligatòria (ESO). Segons la 
proposta, encara no aprovada, es mantindran els 
mateixos criteris d’admissió i els barems del curs 
passat. Us recordem la documentació que caldrà 
aportar per al procés de preinscripció i matrícula:

• Full d’inscripció degudament emplenat.
• Data de naixement acreditada (fotocòpia del 
llibre de família).
• DNI o targeta de residència on consti el NIE
• Targeta sanitària.

Escoles i instituts públics:

Escola Sant Francesc d’Assís 
(www.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd)
Escola Joan Perich Valls 
(www.xtec.cat/ceipjoanperich)
Escola Pau Casals 
(www.xtec.net/ceip-paucasals-sjdespi)
Escola Espai 3 
(blocs.xtec.cat/elnostreespai3)
Escola Roser Capdevila 
(www.xtec.cat/escolarosercapdevila)
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (www.xtec.net/
iesffg)
Institut Jaume Salvador i Pedrol 
(www.xtec.es/centres/a8033973)

Centres concertats: 
Ateneu Instructiu (www.ateneuinstructiu.com)  
Gran Capità (www.xtec.es/col-grancapita)
El Brot (www.elbrot.es)

Visites escolars a l’Ajuntament

L’alumnat de tercer curs del Pau 
Casals pregunta a l’alcalde

L’alumnat de les dues classes de tercer curs d’Educació Primària de l’escola 
Pau Casals va visitar el passat 9 de febrer l’Ajuntament de la ciutat, on 
van ser rebuts per l’alcalde, Antoni Poveda, a qui van preguntar diferents 
qüestions sobre el funcionament de l’Administració municipal.
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La coresponsabilitat, eix de les activitats 
del Dia Internacional de les Dones
Prop d’una vintena d’actes per conscienciar-nos envers la igualtat entre dones i homes

De l’1 al 24 de març

Literatura, esport, art, cinema... 
per recordar una data de lluita 
per la igualtat entre les dones i 

els homes: el 8 de març, Dia Interna-
cional de les Dones. Sant Joan Despí 
se suma a aquesta commemoració 
amb prop d’una vintena de propostes.
Enguany el lema girarà al voltant de 
la coresponsabilitat, és a dir, la res-
ponsabilitat compartida que encara, 
avui dia, no és una realitat entre les 
dones i els homes. Aquest lema ha 
portat la comissió organitzadora a 
proposar un home per fer la lectura 
del manifest, el 8 de març (Auditori 
Miquel Martí i Pol, 18.30 h). L’escollit 
ha estat Julio Jiménez, president de 
la Federació de les Associacions de 
Veïns i Veïnes del Baix Llobregat (FA-
VBaix) i membre de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Les Planes, entitat 
compromesa amb la igualtat. 
Reserveu espai a les vostres agendes 
perquè el programa ve ben carregat. 
Entre les activitats més destacades 
trobem la presentació del llibre Una 
mujer corriente, d’Araceli Gutiérrez 

(6 de març, a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol); el clàssic partit de futbol 
de mares (7 de març, camp munici-
pal de les Planes); la trobada Digues 
que m’estimes, encara que sigui men-
tida que organitza l’Associació de 
Dones Montserrat Roig (7 de març, 
al local de l’entitat); el sopar de dones 
Un espai per a nosaltres (9 de març, al 
poliesportiu del Mig); la sortida que 
ens convida a fer la Ruta Modernista 
Barcelona Obrera (19 de març); els 
contes per la igualtat que el Centre 
d’Esplai El Nus farà a la Torre de la 
Creu (10 de març); el cinefòrum de la 
pel·lícula Caos que organitza Viole-
ta, Associació contra la Violència de 
Gènere (16 de març); sardanes (plaça 
de l’Ermita, 18 de març); la celebració 
dels 20 anys de l’Associació Montse-
rrat Roig o el ball de l’Associació de 
Dones Progressistes (centre cívic Les 
Planes, 24 de març). El Casal de Jo-
ves El Bulevard farà el taller Dona, 
estima’t (12 de març) i un concert 
amb les cantautores Hanneh i Sara 
Castelnuovo (10 de març).

Fins al 4 de maig. Aquesta és la data límit per la presen-
tació dels relats breus en la nova convocatòria d’aquest 
premi literari. S’atorgaran dos premis de 500 euros cadas-
cun a les dues millors obres, una d’elles escrita per una 
dona de Sant Joan Despí, i es premiarà amb 100 euros un 
màxim de cinc obres finalistes. Cada dona pot presentar 
un màxim de dues obres, en català o castellà, i el tema 
és lliure. Les obres s’han d’enviar per correu certificat o 
lliurar-les personalment a l’Àrea de Serveis a la Persona). 
Podeu consultar les bases al web http://dones.sjdespi.cat.

S’obre la convocatòria de la XIIa edició 
Premi de Relats Breus per a Dones

La proximitat de les entitats, sobretot les veïnals, a la rea-
litat del carrer les fa imprescindibles per col·laborar en la 
prevenció de la violència de gènere. Per millorar la detec-
ció d’aquesta problemàtica, membres de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Les Planes han participat, durant tres 
mesos, en el curs Eines contra la violència masclista que 
es va cloure al gener a Esplugues. A més, l’1 de febrer, al 
Centre Cívic Les Planes, l’Aula Actual de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de les Planes va fer una jornada per oferir 
eines contra la violència masclista.

El teixit associatiu es forma contra 
la violència de gènere

Activitats principals
Acte central
8 de març, 18.30 h, Auditori Miquel Martí i Pol
Lectura del manifest a càrrec de Julio Jiménez, president de la FAV-Baix) i mostra dels tallers de dones.

Sopar de dones, Un espai 
per a nosaltres 
9 de març, 21.30 h, Poliesportiu del Mig
Venda d’entrades (el preu és de 20 euros) a l’Àrea de Serveis a la Persona. 

Exposicions a les biblioteques
Fins al 16 de març, a la Biblioteca Mercè Rodoreda es pot veure la 
mostra Dones grans, grans dones, mentre que del 22 de març al 20 
d’abril, la Biblioteca Miquel Martí i Pol acull La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia.
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Un nou programa d’activitats mensuals 
revitalitza el parc de Torreblanca
Visites guiades, observació d’aus, gimcanes... fins al proper mes de desembre

Una gran zona verda amb molt per descobrir al seu l’interior

Properes activitats

En un espai privilegiat, entre les 
ciutats de Sant Joan Despí, Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Just 

Desvern, el parc de Torreblanca amaga 
una vegetació exhuberant, desconegu-
da encara per moltes persones. Amb 
l’objectiu de revitalitzar-lo i donar-lo a 
conèixer, encara més, els ajuntaments 
d’aquestes localitats, juntament amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han 
preparat una agenda d’activitats men-
suals que fins al desembre ens donarà 
l’oportunitat de gaudir d’aquest espai 
més enllà del passeig. Visites guiades, 
intercanvi de llibres, sembra de llavors, 
gimcanes familiars, observació d’aus... 
són només algunes de les propostes 
que ens ofereix aquest programa que 
es posa en marxa aquest 2012 per 
primer cop. Les activitats, que podeu 
consultar al web www.sjdespi.net –
apartat medi ambient– estan organit-
zades, majoritàriament, per entitats de 
les tres poblacions implicades.

25 de març (d’11 a 13 h)
Visita guiada: El Parc, el jardí romàntic i 
els arbres singulars
Informació i reserves al telèfon 93 256 22 20 i 
activmuseuciencies@bcn.cat

15 d’abril (d’11 a 13 h)
Mercat d’intercanvi de llibres (bookcrossing)
Porta el teu exemplar i canvia’l per altre

Taller de sembra de llavors
Informació i reserves al telèfon 616 13 45 33 

Tota la programació en www.sjdespi.cat

El llac és un dels espais més emblemàtics del 
parc de Torreblanca

Itinerarios de gent gran con valor añadido
Mens sana in corpore sano. Parece que la gent gran de Sant Joan Despí quiere 
cumplir a pies juntillas la célebre cita del poeta romano Juvenal. Desde este 
mismo mes, los itinerarios Passegem per Sant Joan Despí han cambiado de for-
mato, y puntualmente, incorporarán una actividad cultural relacionada con el 
lugar donde finaliza el recorrido. La primera experiencia, el 7 de febrero, contó 
con la ayuda de miembros de la Associació Amics de les Roses de Sant Feliu. 
Una vez acabado el recorrido, en el parque de Torreblanca, los participantes 
ampliaron sus conocimientos sobre el mundo de las rosas (en la foto). De esta 
manera, confirman desde el Departamento de Gent Gran, se quiere dar un 
valor añadido a estos paseos, introduciendo elementos más atractivos para los 
participantes. El próximo itinerario que incluirá la nueva actividad será el 20 
de marzo con la visita a la Torre del Agua, en el parque de la Fontsanta.
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En Joan Despítoltes porta la 
gresca del Carnaval a la ciutat

El rei dels poca-soltes, símbol de la festa més esbojarrada de l’any a Sant Joan 
Despí, ha presidit una setmana plena de disfresses, festes i balls

El Carnaval a Sant Joan Despí ha tornat a ser un 
esclat d’alegria, ritme i color. Moltes han estat les 
propostes que, des de diferents àmbits ciutadans, 

han apostat per fer de la gresca i la disfressa els protago-
nistes de la vida santjoanenca. Tot, presidit per una figura 
molt especial: en Joan Despítoltes, el rei Carnestoltes que 
dóna el tret de sortida a la disbauxa.
Dijous, 16 de febrer, en Despítoltes va arribar a la plaça 
de l’Ermita, on va inaugurar oficialment el Carnaval de 
Sant Joan Despí amb una festa infantil. A partir d’aquest 
moment, com sempre, disfresses a les escoles, balls per a 
la gent gran, festa al casal de joves El Bulevard... i, sobre-
tot, la rua, la gran cercavila de disfresses i comparses que, 

dissabte, 18 de febrer, va recórrer diferents carrers de la 
ciutat.
El punt de sortida va ser la rambla de Josep Maria Jujol i, 
l’arribada, el parc de la Fontsanta. Prop d’una vintena de 
comparses i molts, molts ciutadans, al voltant de 2.500 
persones, van convertir la rua en una riuada multicolor 
plena de gresca. Després de la rua, la nit va acabar amb 
la tradicional festa de disfresses al poliesportiu del Mig, 
on es van premiar les millors indumentàries individuals, 
de parelles, trios, grups i comparses. Un carnaval infantil 
diumenge, 18 de febrer, i el judici a en Joan Despítoltes, 
dimecres de cendra, marcaren el final de la setmana de 
Carnestoltes a la ciutat.

La Rua, el moment més participatiu

l’àlbum del Carnavall’àlbum del Carnaval
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la Rua

Club Handbol Sant Joan Despí AMPA Ateneu Instructiu AVV de les Planes

Casal de la Gent Gran Can Maluquer Associació de Dones Progressistes AMPA Joan Perich Valls

El rei dels poca soltes, símbol de la festa més 
esbojarrada de l’any a Sant Joan Despí, ha 
presidit una setmana plena de disfresses, 

festes i balls

La plaça de l’Ermita es va omplir de gom a gom per donar la benvingu-
da al Rei Joan Despítoltes –a la foto, envoltat dels assistents a la festa–. 
Un espectacle infantil va engrescar l’ambient. Despítoltes va animar 
tothom a gaudir d’aquesta setmana esbojarrada.

Festa d’arribada del rei Despítoltes

Les millors disfresses de la festa de Carnaval

INDIVIDUAL: primer premi, Barbie Tenista, i segon, Torero

PARELLES i TRIOS: primer premi, Piruletas, i segon, Ping-Pong

U.E. Sant Joan Despí
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Associació Balldespí AMPA Pau Casals AMPA Sant Francesc d’Assís

Banda de Música AVV Les Planes Centre Infantil El Bosc de les Fades Centre d’Esplai El Nus

Associació Estel Grup d’Esplai El Castanyot Club d’Esplai El Tricicle

COMPARSES: primer premi, Nines (Casal de la Gent Gran Can Maluquer), i segon, Moulin Rouge  (Associació Balldespí)

GRUPS: primer premi, Teleñecos, i segon, Comecocos
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La ‘Festa dels Joves Utòpics’ dóna el tret de 
sortida a les jornades solidàries Utopies
L’activitat dóna el tret de sortida a les jornades que aquest any se celebren a l’abril i maig

16 de març, al Casal de Joves El Bulevard

El Bulevard omple amb la nova programació
335 joves han participat des de començament 
d’any en les activitats del No t’adormis

El Casal de Joves El Bulevard va iniciar el 2012 amb 
una aposta important: reorientar la programació per 
fer-la encara més atractiva al jovent. I l’aposta, està 
donant fruits. En poc menys de dos mesos 335 joves 
han participat en les diferents activitats emmarcades en 
el projecte d’oci nocturn alternatiu No t’adormis, tallers, 
generalment d’una sessió, que obren un tastet d’opcions 
interessants per aprendre coses noves. També han tingut 
molt bona acollida els tallers trimestrals (en total, hi ha 
50 persones matriculades) que han obligat, fins i tot, a 
obrir nous grups. També durant aquestes setmanes de 
2012, 250 persones han seguit els concerts de la sala, 55 
han participat en campionats i 170 persones van assistir 
al concert de Rafa Pons, actuació que ha format part del 
Festival Barnasants. 

Els joves s’obren pas en el món de la 
solidaritat. El Departament de Coo-
peració organitza el proper 16 de 
març la segona edició de la Festa dels 
Utòpics: Som iguals, som diferents, 
una activitat que pretén convertir-se 
en la gran cita dels joves amb la so-
lidaritat. Serà el 16 de març al Casal 

de Joves El Bulevard: de 18 a 21 h hi 
haurà activitats de conscienciació i 
tota mena de tallers, mentre que a les 
23 h actuaran grups de músiques del 
món. Totes les activitats són gratuïtes. 
Aquesta festa és també l’avantsala 
de les jornades solidàries Utopies 
concretes per a un món millor que 

enguany es traslladen al maig coin-
cidint amb la Festa del Comerç Just. 
Els temes que tractaran les Utopies 
2012 són: “La crisi del model de crei-
xement econòmic: és possible viure 
en el decreixement?” i “L’alternativa 
a la crisi del sistema financer. És pos-
sible la banca ètica?”.

El casal de joves, escenari de la primera proposta de la campanya d’enguany del programa ‘Utopies concretes per a un món millor’
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Biblioteques, espais 
de cultura més enllà 
de la lectura
Sant Joan Despí posa en marxa nous projectes 
que engresquen la ciutadania a participar-hi

Tradicionalment hem lligat 
les biblioteques a espais con-
sagrats de la lectura. Lluny 

d’estancar-se en aquest concepte, 
les biblioteques Miquel Martí i Pol i 
Mercè Rodoreda fa molt que impul-
sen iniciatives que les obren a la par-
ticipació activa de la ciutadania. Ara, 
iniciat un nou any, també es posen 
en marxa dos nous projectes on els 
ciutadans i ciutadanes són els prota-
gonistes.

Sant Joan Despí recomana...
La xarxa de biblioteques proposa als 
ciutadans i ciutadanes que facin re-
comanacions de llibres, pel·lícules i 
música a la resta d’usuaris a través de 
DespiTV. I com? Us heu de posar en 
contacte amb les biblioteques, fins al 
24 de març, deixar les vostres dades 

i us avisaran del dia que heu de fer 
la gravació d’un petit vídeo amb la 
vostra recomanació. Totes es podran 
veure a la nostra televisió on line du-
rant la festivitat de Sant Jordi.

Visions de cultura i de 
coneixements
I si el que voleu és compartir amb la 
resta de ciutadans les vostres inquie-
tuds artístiques en un sentit ampli 
(música, interpretació, cuina, escul-
tura...) aquest és el vostre projecte. 
Els participants han de gravar-se en 
vídeo i enviar el document a les bi-
blioteques que, després de fer una se-
lecció, establiran un calendari de pro-
jeccions obertes a la ciutadania que 
es podrà veure a la Biblioteca Mercè 
Rodoreda. Podeu enviar els vostres 
documents fins a la Festa Major.

LA CULTURA

Inscripcions per participar en la Nit de Contes, el 27 d’abril

Novetats
literàries i audiovisuals de  la 

xarxa de biblioteques

Feu un tomb per les biblioteques Mercè 
Rodoreda i Miquel Martí i Pol per descobrir 
les darreres novetats que han incorporat.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Novetats literàries
Un beso tuyo, de Christina Dodd
La Odisea de Troya, de Clive Cussler
Paula, d’Isabel Allende
Madame Sadayakko, de Lesley Downer
Amarse con los ojos abiertos, de Jorge 
Bucay
Una tria, d’Ausias March
Ni de Eva ni de Adán, d’Amelie Nothomb
Pomelo y limón, de Begoña Oro
Desolaciones, de David Vann
Pertorbat, de Paul Harper

Novetats audiovisuals
Algo pasa con Mary, de Peter Farrelly
Ana y el Rey, d’Andy Tennant
El caballero oscuro, de Christopher Nolan
La carretera, de John Hillcoat 
El declive del imperio americano, de Denys 
Arcand 

Biblioteca Mercè Rodoreda
Novetats literàries
Canción de Rachel, de Miguel Barnet
Tiempo de arena, d’Inma Chacón
Niebla roja, de Patricia Cornwell
Els amants volàtils, d’Isidre Grau
Una vida de lujo, de Jens Lapidus
El contable hindú, de David Leavitt
El imperio eres tú, de Javier Moro
1Q84 (llibre 3), d’Haruki Murakami
El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz 
Zafón
Ombres en la nit, de Ferran Torrent

Novetats audiovisuals
Millennium 1: los hombres que no amaban 
a las mujeres, de Niels Arden Oplev
Swimming Pool, de François Ozon
The Lucky, de Vinila Von Bismark
How do you do, de Mayer Hawthorne
Traveller, d’Anoushka Shanklar

Consulteu totes les novetats a:
www.facebook.com/bsjdmr 
www.facebook.com/bsjdmmp

La Nit de Contes es farà enguany al Casal de 
Joves El Bulevard, el 27 d’abril

Una nova edició de la Nit de 
Contes. Serà el 27 d’abril, al Casal 
de Joves El Bulevard, coincidint amb 
el programa de Sant Jordi. Però si hi 
vols participar t’has d’inscriure, fins 
al 30 de març, a les biblioteques de 
Sant Joan Despí. Les lectures giraran 
al voltant de tres temes d’efemèrides 
significatives: la celebració del bicen-
tenari de la primera publicació dels 
Contes per a la infància i per a la llar, 
dels germans Grimm i del centenari 
del naixement de Pere Calders. Tota 
una nit dedicada a les narracions més 
diverses.
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La natura i la ciutat , eixos de la 
nova exposició de Can Negre

Una de les obres que podrem veure a Can Negre

Pintures. Aquest és el títol de l’exposició que el Cen-
tre Jujol-Can Negre acull fins al proper 18 de març de 

l’artista Carme Martí. Amb una llarga carrera, Martí 
ens obre les portes, a través dels seus quadres, a un 

món on la ciutat, la natura, i sobretot les flors, són les 
seves principals fonts d’inspiració. Com explica l’autora 

“m’inspira tot allò que m’envolta, la ciutat i els seus 
edificis impregnats de vivències; la natura amb què 

em sento compromesa i acollida, i sobretot les flors, 
que em parlen de la bellesa que generosament ens 
donen”. Encara que mai s’havia plantejat viure de la 

pintura, afegeix que “la meva vida ha sigut una lluita 
per poder seguir pintant, i ha valgut la pena”. 

Unes jornades que ens obren una 
finestra a la cultura
L’Escola d’Art organitza la XIV edició de les Jornades Culturals del 18 al 25 de març

Ara fa 14 anys l’Escola Municipal d’Art 
va organitzar les primeres jornades 
culturals que van veure la llum per 

aprofundir i ampliar el coneixement sobre 
les diferents tècniques que es cursen al cen-
tre. Conferències, tallers, visites a museus, 
itineraris... que ens obren els ulls a un ampli 
ventall de propostes vinculades a la cultura i 
que estan obertes a tota la població. Aquesta 
edició se celebraran del 18 al 25 de març, tot 
i que les inscripcions es poden fer des del 27 
de febrer al Centre Jujol-Can Negre.
Aquesta edició arriba atapeïda de visites (a 
la fàbrica tèxtil Texdam, al Museu Picasso, a 
Vilanova i la Geltrú, l’itinerari modernista a 
Barcelona) i d’activitats que podrem gaudir 
a Sant Joan Despí com ara una conferència 
sobre eines i recursos digitals (21 de març); 
una sessió d’harmonització de txakres (20 
de març) o una cata de sabors (21 de març). 
Al quadre podeu consultar totes les activi-
tats programades.

Inscripcions des del 27 de febrer

XIV Jornades Culturals de 
l’Escola Municipal d’Art

18 de març, caminada cultural 
per les masies històriques de 
Sant Joan Despí

20 de març, visita a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú

21 de març:
• Conferència Eines i recursos digitals 
• Harmonització dels txakres
• Cata de sabors
• Itinerari Modernista a Barcelona
 
22 de març:
• Visita a la fàbrica tèxtil Texdam.
• Conferència La pintura com a vehi-
cle de coneixement i creixement per-
sonal

• Itinerari naturalístic pel riu 
Llobregat

23 de març, sessió de meditació 
Raja ioga per a l’autosobirania per-
sonal

24 de març: 
• Visita al Museu Picasso 
• Foto walk La Barcelona de Picasso i 
visita al Centre d’Arts Santa Mònica

24 i 25 de març, curs de massat-
ge ayurvèdic

Més informació al 
Centre Jujol-Can Negre 

www.sdjespi.cat i a facebook 
(Centre Jujol Can Negre)
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Humor, màgia i titelles, 
les propostes culturals
d’aquest mes
La programació s’amplia fins al 4 de 
maig amb l’obra L’any que ve serà 
millor, una producció de la Villarroel

La nova edició del Concurs dels 
Superlectors convida a conèixer el món
La volta al món en 40 llibres. Aquest és el títol de la nova edi-
ció del Concurs de Superlectors que la Biblioteca Miquel Martí 
i Pol posa en marxa a partir de l’1 de març i fins al 31 d’agost. 
Aquest certamen, que engresca infants de 4 a 14 anys a llegir 
a través d’un joc, proposa als participants llegir un total de 
40 llibres mentre van superant les proves que proposa el joc. 
Amb la proposta d’aquesta edició, els infants i joves no només 
s’endinsaran en la lectura sinó que a més descobriran món.

Si Berto Romero i el seu espectacle La apoteosis necia 
omplirà el teatre Mercè Rodoreda de gom a gom el 2 
de març (les entrades es van exhaurir en pocs dies), el 
25 de març l’estrella del mateix escenari serà la Berta, 
protagonista de Menuda, de la companyia L’Estenedor. 
Recomanada per a infants de 3 a 9 anys, aquest espec-
tacle de titelles ens explica la història d’una nena peti-
ta, d’edat i d’alçada, que està farta que li diguin menuda 
i que només té un somni: despertar-se i ser gran. Una 
oportunitat única de veure bon teatre de titelles a càrrec 
d’una de les companyies catalanes més solvents del seu 
gènere. Les titelles donaran pas a la màgia de Magnolo 
i Lays (23 de març), premi Mundial de Màgia 2011, que 
ens presenta un xou interactiu que no us deixarà indi-
ferents. Serà a l’escenari del Buleclub de la Comèdia (al 
casal de joves).

Teatre fins al maig
La temporada es tancarà el 4 de maig amb la nova pro-
posta de la Villarroel, L’any que ve serà millor (22 h, 
Teatre Mercè Rodoreda). Marta Buchaca, Carol López, 
Mercè Sarrias i Victòria Szpunberg són les protagonis-
tes d’un collage d’històries amb la dona i les seves vides 
quotidianes com a argument. 

A dalt, les quatre protagonistes de L’any que ve serà millor. Sobre 
aquestes línies, Berta, la protagonista de l’obra Menuda.  A la imat-
ge inferior,  els il·lusionistes Magnolo i Lays

Casals i colònies per Setmana Santa
Els esplais preparen aquests dies els casals i colònies 
que faran coincidint amb la Setmana Santa.  D’una 
banda, el Centre d’Esplai El Nus organitza un casal del 
2 al 5 d’abril als centres cívics de Sant Pancraç i de To-
rreblanca, i  un servei de ludoteca al centre cívic Sant 
Pancraç. Per la seva banda, el Club d’Esplai El Tricicle 
organitza, del 2 al 4 d’abril, unes colònies  a Viladoms 
de Baix (Castellbell i el Vilar), i un casal que també 
es farà del 2 al 5 d’abril. En tots dos casos, les inscrip-
cions es faran del 12 al 23 de març.

Al Teatre Mercè Rodoreda
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EN IMATGES

• segona sortida Cycle Chic • premi de comerç • 
concert de Rafa Pons • exposició Ferros Transformats

Un premi molt relaxant
La presidenta de l’Associació de Comerciants 
Activa Despí, Maribel Moya (a l’esquerra) en-
trega a Núria Pérez, guanyadora del sorteig de 
la campanya comercial de Nadal, el seu premi: 
un cap de setmana amb SPA. El lliurament es 
va fer a la fruiteria Carmen Miranda, comerç 
associat d’Activa Despí.

Les baixes temperatures no van desaminar la quarantena de persones que es van sumar, diu-
menge 5 de febrer, a la segona sortida en bici del Cycle Chic Sant Joan Despí. Aquest moviment 
vol difondre una nova cultura de la bicicleta: utilitzar-la com un mitjà de transport més, sobretot, 
a l’entorn urbà on les distàncies no són gaire grans. El grup va fer un tomb pedalejant i va aprofi-
tar per visitar la Ciutat Esportiva Joan Gamper i la masia de Can Codina, una de les més antigues 
de la ciutat. Si voleu estar al dia de totes les novetats, visiteu http://sjdcyclechic.blogspot.com.

En bicicleta i a la moda, per Sant Joan Despí

Barnasants al Bule
170 persones van escoltar les lletres com-
promeses del nou treball del cantautor Rafa 
Pons al Bulevard, el passat 10 de febrer. 
L’actuació formava part del Festival de 
Música de Cantautor Barnasants.

Exposició de Josep Maria Mateu, a Can Negre

Josep Maria Mateu Mes-
tres va presentar la mos-
tra ‘Ferros transformats’ 
(del 19 de gener al 12 de 
febrer al Centre Jujol-Can 
Negre), la primera que 
l’artista santjoanenc 
ha exposat a la ciutat 
de manera individual. 
L’artista encaixa perfecta-
ment en el que podríem 
anomenar creador auto-
didacta.
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• La Festa dels Tres Tombs, a Sant Joan Despí •

Carros i bèsties van tornar a om-
plir els carrers del Centre el passat 
diumenge, 29 de gener, per ce-
lebrar la festa dels Tres Tombs a 
Sant Joan Despí. Com és costum, 
van ser moltes les persones que, 
tot i el fred, van sortir al carrer 
per veure aquestes escenes de la 
nostra passada tradició agrícola i 
ramadera. Gaudir de les imatges 
dels carros i els animals, recordar 
les antigues maneres de viure o 
beneir l’animal de companyia... 
diferents objectius que coincidien 
en la mateixa festa.

Una festa que va omplir 
els carrers, tot i el fred
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 12 dilluns
 
 18 hores

►► ►► PUnT JOVe de SalUT:   
  dona, estima’t!  

 ►   Casal de joves El Bulevard
 

                   1 dijous  18 hores

►► ►► HORa del COnTe en anglÈS
 ►   Biblioteca Miquel Martí i Pol

  amb el conte Stone Soup (representació teatral)

 19 hores

►► ►► PReSenTaCIÓ del llIBRe:               
  Barcelona zona cero

 ►   Centre Jujol-Can Negre
  amb l’escriptor Luis Campo Vidal

                   8 dijous  18.30 hores

►► ►► dIa InTeRnaCIOnal de leS dOneS
 ►   Auditori Miquel Martí i Pol

  Mostra dels tallers de dones i lectura del manifest  
  commemoratiu del 8 de març

►► ►► Més►info,►pàg.►13
 

            9 divendres
 21.30 hores
 SOPaR de dOneS: Un espai   
 per a nosaltres

 ►   Poliesportiu del Mig
 venda de tiquets a l’Àrea. Servei d’autocar.Preu 20 €

10 dissabte  19.30  hores

►► ►► COnTeS PeR la IgUalTaT
 ►   Torre de la Creu

  hi haurà xocolatada 19  hores

►► ►► COnCeRT de dOneS: Sandra  
  Castelnuovo i Hanneh  
  El Bulevard, casal de joves

  

 13 dimarts
 
 18 hores

►► ►► TalleR de PaPIROFlÈXIa
 ►   Biblioteca Mercè Rodoreda

 per a nois i noies de 6 a 10 anys.   
 Cal inscripció prèvia.

             6 dimarts
 
 9.30 hores

►► ►► PaSSeIg ITIneRaRI genT gRan
 punt de trobada: passeig del Canal, cantonada  
	 amb	Creu	d’en	Muntaner 

 18.30 hores

►► ►► PReSenTaCIÓ del llIBRe:          
  Una mujer corriente  

 ►   Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 amb l’escriptora Araceli Gutiérrez

             7   dimecres
 
 17  hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan:  
  el lideratge de la dona

 ►   Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec d’Anna Balletbó, periodista i confundadora  
 de la Fundació Internacional Olof Palme.

 18.30 hores

►► ►► el PaRTIT de leS MaReS
 ►   Camp de futbol de les Planes

 22 hores

►► ►► JORNADA: Digues que m’estimes  
  encara que sigui mentida

 ►   local Associació de dones Montserrat Roig
  inclou projecció pel·lícula i sopar-col·loqui
  cal confirmar assistència

 

            2 divendres
 22 hores
 TALLER d’espelmes i sabons 

 ►   El Bulevard, casal de joves
 cal inscripció prèvia

 22  hores

►► ►► TeaTRe aMB BeRTO ROMeRO:   
  la apoteosis necia

 ►   Teatre Mercè Rodoreda
 xou d’humor amb el popular monologista
 Preu 15 €►

►► ►► Més►info,►pàg.►21

 

            3 dissabte
 18 hores
 PeTITS MOMenTS MUSICalS amb  
 l’Escola de Música Enric Granados

 ►   Àrea de Serveis a la Persona

24

 JORnadeS  
 CUlTURalS
 eSCOla
  MUNICIPAL D’ART
 del  18 al 25  de  març►

 ►   Informació i inscripcions al     
  Centre Jujol-Can Negre

►► ►► Més►info,►pàg.►20

 14 dimecres
 
 17 hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan:   
  Miquel Àngel, un geni del   
  renaixement

 ►   Àrea de Serveis a la Persona
 amb l’historiador Jordi Xavier Romero.
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 fins al 16 de març
 dOneS gRanS, gRanS dOneS

 ►   Biblioteca Mercè Rodoreda
  Una exposició que trenca clixés sobre   
  l’envelliment de les dones i reivindica la   
  veu femenina a totes les edats.

 fins al 18 de març► ►
► PInTUReS de CaRMe MaRTÍ

 ►   Centre Jujol-Can Negre
►► ►► Més►info,►pàg.►20

 del 22 de març al 15 d’abril
 exposició col·lectiva:
 leS QUaTRe COSeS

 ►   Centre Jujol-Can Negre
  Diferents visions sobre la identitat amb 
  obres d’Anna Benet, Nadia Velilla,    
     Paula Fernández i Ariadna Goñi

 del 22 de març al 21 d’abril
 LLUITA PER L’OPORTUNITAT 
 de VIURe

 ►   Biblioteca Miquel Martí i Pol
  Les dones durant la Segona República,   
  la Guerra Civil, el franquisme i la    
  recuperació democràtica

 18 diumenge
 
 10.15 hores

►► ►► eXPOSICIÓ de PInTORS  
		 Plaça	de	l’Ermita 11.30 hores

►► ►► TalleR InFanTIl: la màgia  
  del trencadís

 ►   Centre Jujol-Can Negre
  adreçat a infants de 3 a 5 anys, acompa- 
  nyats  de les seves famílies. Preu: 5 € 12  hores

►► ►► Ballada de SaRdaneS
 ► 		 Plaça	de	l’Ermita

  amb la Cobla Rambles, prèviament, a les  
  11 h, xocolatada del Dia Internacional de les  
  Dones

 11  hores

►► ►► CaMInada CUlTURal:
 ►   les masies històriques de  

  Sant Joan despí
 ►   Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre

  en el marc de les jornades culturals de  
  l’Escola Municipal d’Art.  Preu: 3 €

►► ►► Més►info,►pàg.►20

   20 dimarts
 
 18 hores

►► ►► HORa del COnTe en anglÈS
 ►   Biblioteca Mercè Rodoreda

 a la sala Camèlies, amb el conte   
 Brown Bear, per a infants a partir dels 4 anys

 9.30 hores

►► ►► PaSSeIg ITIneRaRI genT gRan
 ►   punt de trobada: plaça del Mercat

 

                 21 dimecres 
 8.15 hores

►► ►► SORTIda genT gRan:   
  la ruta dels castells

 ►   Trobada: plaça Àrea de Serveis a la Persona
  preu: 35 €

 16 divendres
 
 18 hores

►► ►► FeSTa JOVeS UTÒPICS   
  Som iguals, som diferents 
  El Bulevard,casal de joves

►► ►► Més►info,►pàg.►18

 
 18.30 hores

►► ►► CIneMa FÒRUM:   
  ‘Caos’, de Toni Giglio  
  Local Associació Violeta

 passatge Maluquer, 2.

                 23 divendres 
 22.30 hores

►► ►► MÀgIa I Il·lUSIOnISMe:  
  Magnolo i lays

 ►   El Bulevard, casal de joves
  actuació del primer premi mundial de màgia  
  2011. Preu: 5 €

►► ►► Més►info,►pàg.►21
 
►  

24 dissabte 
 9.30 hores (per confirmar)

►► ►► FEM DISSABTE! jornada de  
  neteja a la ribera del riu 
  trobada: parc del Sol Solet  
  més informació www.sjdespi.cat. Cal inscripció  
  al correu mediambient@sjdespi.net   19  hores

►► ►► Ball dIa de leS dOneS
 ►   Centre Cívic Les Planes 25 diumenge  11  hores

►► ►► VISITa gUIada al parc de  
  Torreblanca

 ►   trobada: porta ctra. Reial
  per descobrir la màgia dels seus jardins  
  històrics. Cal inscripció prèvia al 93 256 22  
  20 o al correu activmuseuciencies@bcn.cat

eXPOSICIOnS

 18.30 hores

►► ►► MOnTSeRRaT ROIg:   
  20 anys que l’enyorem

 ►   Biblioteca Mercè Rodoreda
 
 18.30 hores

►► ►► COnFeRÈnCIa:    
  eines i recursos digitals

  a càrrec de Laia Moret, Jornades Culturals  
  de l’Escola Municipal d’Art  
  Centre Jujol-Can Negre
  
  19.30 hores

►► ►► TaST de SaBORS  
  Jornades Culturals de l’Escola M. d’Art 
  Centre Cívic Sant Pancraç

                 22 dijous 
 15,30 hores

►► ►► SORTIda naTURalÍSTICa:  
  entorn fluvial del riu

  itinerari per descobrir el Llobregat

 ►   Punt de trobada, plaça del Sol Solet
  ►  
 18  hores

►► ►► TalleR de PlaSTIlIna 
  per a infants de 2 a 10 anys. Inscripció prèvia

 ►   Biblioteca Miquel Martí i Pol  
 

 12  hores

►► ►► TeaTRe InFanTIl: Menuda
 ►   Teatre Mercè Rodoreda

  a càrrec de la companyia Cia. l’Estenedor   
  i especialment adreçat a infants de 3 a 9   
  anys. Preu: 5 €

►► ►► Més►info,►pàg.►21

28 dimecres  17  hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan:   
  la resucitació cardiopulmonar

 ►   Àrea de Serveis a la Persona   
  a càrrec de la doctora Maria Pilar Boncompte

29 dijous  18.30  hores

►► ►► TALLER D’ANGLÈS   
 ►   Casal de Joves El Bulevard   

  per a viatgers i viatgeres. Cal inscripció prèvia 

30 divendres  22  hores

►► ►► TalleR de CUPCaKeS   
 ►   Casal de Joves El Bulevard   

  aprenem a fer i decorar aquest pastís individual.  
  Cal inscripció prèvia. Preu: 5 €
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Equipos extranjeros, atraídos por las 
instalaciones deportivas de Sant Joan Despí 
Diversos clubs de fútbol de todo el mundo aprovechan para hacer stages en la ciudad. 
También se ha celebrado un encuentro de clubs de la Liga Europea de Baloncesto

En la foto superior,  entrenamiento en el Campo de Fútbol del Barri Centre del infantil del Väle-
renga de Oslo, el club de más solera e historia de Noruega. En la inferior, representantes de la  
Liga Europea de Baloncesto en el polideportivo Salvador Gimeno

Sant Joan Despí tiene una amplia 
red de equipamientos deportivos, 
muy variada y diversificada. De-

portistas a nivel individual, integrados 
dentro de un club deportivo o mediante 
un centro escolar ocupan muchas franjas 
horarias de la disponibilidad de las insta-
laciones, preferentemente los horarios de 
tarde y noche, y los sábados y domingos.
A lo largo del año, más de 16.300 perso-
nas de nuestro municipio hacen uso ha-
bitual de las instalaciones y pueden reali-
zar su práctica deportiva con unos altos 
niveles de calidad.
Esta realidad supera nuestras fronteras 
y, desde hace un tiempo, varios clubs de-
portivos de todo el mundo que vienen a 
visitar Barcelona,   se han interesado por 
alquilar las instalaciones y realizar estan-
cias de preparación deportiva, coinci-
diendo con las peores épocas climatoló-
gicas en su país.
La principal demanda se está producien-
do en la utilización de los campos de 
fútbol,   principalmente el de Les Planes. 
Normalmente, el uso de las instalaciones 
conlleva también la estancia en algunos 
de los hoteles de nuestro municipio. De 
esta manera el deporte se convierte en un 
motor económico en la ciudad.
Durante los últimos meses han utilizado 
nuestras instalaciones equipos de fútbol 
como FC Zobon (RP China), PKKU 
(Finlandia), Westland (Holanda), FC 
Frekendorf (Suiza), FC Lausen (Suiza) 
infantil del Välerenga Football de Oslo 
(Noruega) y un equipo de la República 
Dominicana.
Para los meses de marzo y abril, está pre-
visto el uso de las instalaciones por clu-
bes de fútbol de Suiza, Suecia y Noruega.

Estos alquileres se realizan en horarios 
de mañana y primera hora de la tarde, 
así se aprovechan las franjas horarias en 
que están más desocupadas las instala-
ciones deportivas y de esta manera no 
afectan a la actividad habitual de nues-
tros deportistas.

La Liga Europea de Baloncesto, 
en el Salvador Gimeno
Por otro lado, cabe reseñar otra activi-
dad que se ha realizado los días 14 y 15 
de febrero en el polideportivo Salvador 
Gimeno, concretamente, la Euroleague 

de Basketball (Liga Europea de Balon-
cesto) que ha organizado en la ciudad 
un encuentro de clubs, dentro  del pro-
yecto social del organismo que gestiona 
el baloncesto europeo. Se han realiza-
do sesiones teóricas y prácticas, apro-
vechando las instalaciones de nuestro 
complejo polideportivo. Destaca la pre-
sencia de representantes de clubes euro-
peos como: Alba Berlin, Anadolu Efes 
Estambul, CSKA Moscow, EA7 Empo-
rio Armani Milan, Maccabi Electra Tel 
Aviv, Olympiacos Piraeus, Real Madrid 
o Unicaja de Málaga.

DESPÍ ESPORT

Los equipamientos municipales, referente en el deporte más allá de nuestras fronteras
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Les instal·lacions esportives municipals, al 
capdavant del rànquing de la província
En l’estudi anual de la Diputació de Barcelona en 51 municipis, Sant Joan Despí 
destaca per sobre de la mitjana en tots els àmbits de valoració

La Diputació de Barcelona rea-
litza un estudi de valoració 
dels serveis i instal·lacions es-

portives municipals de la província. 
A l’informe comparatiu d’aquest any 
han participat un total de 51 muni-
cipis barcelonins, entre ells Sant Joan 
Despí.
Les poblacions participants són aque-
lles que destaquen per la seva pràctica 
esportiva, la seva tradició en el món de 
l’esport i per l’aposta decidida pels ser-
veis i les instal·lacions esportives. En 
destaquen localitats d’àmplia tradició 
esportiva con ara Granollers, Bada-
lona, Mataró, Vic, Sabadell, Terrassa, 
Sant Boi, Manresa... així fins a 51 mu-
nicipis. Hi són tots 
els més significa-
tius, exceptuant 
Barcelona, per les 
seves peculiars ca-
racterístiques.
Aquest estudi es 
fa des de diferents 
vessants: oferta esportiva d’activitats i 
instal·lacions esportives; participació i 
satisfacció dels usuaris; valors organit-
zatius i laborals; recursos econòmics 
destinats i autofinançament.
Sant Joan Despí destaca, per sobre de 
la mitjana, en tots els àmbits de valora-
ció. El seu posicionament és en tots els 
casos a la banda més alta, i és  primer 
en alguns dels aspectes que s’estudien. 
Cal destacar  l’alt nivell de pràctica es-
portiva de Sant Joan Despí: el 62,4% 
de la població fa esport, quan la mit-
jana de l’estudi és del 48%. Un 43,8% 
de la ciutadania fa esport de forma 
lliure als serveis esportius municipals 

(30 punts per sobre la mitjana provin-
cial) i, si a aquesta xifra hi sumen les 
persones que fan habitualment esport 
amb programes específics, la xifra 
d’utilització de les instal·lacions es-
portives municipals puja al 47,9%, és 
a dir, que registren un total de 15.582 
esportistes l’any. 
Un 28,1% de la població està abonat 
a un complex esportiu municipal (la 
mitjana, del 10%).
D’altra banda, també destaquem 
per l’oferta d’instal·lacions esporti-
ves municipals. Pel que fa als metres 
quadrats d’espai esportiu convencio-
nal de les diferents modalitats (pis-
cines, pavellons, camps de futbol, sa-

les d’activitats, 
pistes de ten-
nis, etc.), estem 
també molt per 
sobre de la mi-
tjana: a Sant 
Joan Despí te-
nim 1.405 m2  

d’instal·lació esportiva per cada 1.000 
habitants, quan la mitjana és de 950 
m2. 
En l’àmbit de les hores d’obertura de 
les instal·lacions esportives, Sant Joan 
Despí està també en els nivells més 
elevats. Les instal·lacions esportives 
de la nostra ciutat són les que, pro-
porcionalment al nombre d’habitants, 
ofereixen més hores d’obertura per a la 
seva utilització.
Comparativament amb les poblacions 
de més potencial i tradició esporti-
va de la província de Barcelona, Sant 
Joan Despí es troba a la banda alta en 
serveis i instal·lacions esportives.

Abonaments als centres poliesportius. 
Més d’un 28% de la població està abonada 
a un complex esportiu municipal

Un 62,4% de la població 
de Sant Joan Despí fa 

esport, segons l’estudi de 
la Diputació

Gairebé la meitat de la població (un 47,9%) fa servir algun equipament esportiu públic

Molts espais esportius. Sant Joan Despí compta 
amb 1.405 metres quadrats d’instal·lacions 
esportives per cada 1.000 habitants

Alta utilització per la ciutadania. Més 
de 15.000 persones l’any fan ús d’alguna 
instal·lació esportiva municipal
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Èxit del nou programa d’activitats dirigides 
dels poliesportius Calvet i Gimeno

Activitats noves com el pilates o el tàbata han tingut gran acceptació

L’oferta esportiva dels poliespor-
tius Salvador Gimeno i Francesc 
Calvet, integrada dins dels abo-

naments Despí Esport, és molt àmplia i 
amb gran diversitat d’opcions. Les clas-
ses dirigides són un dels punts forts 
d’aquestes instal·lacions. Setmanalment, 
es duen a terme als dos poliesportius un 
total de 203 classes dirigides per profes-
sorat especialitzat, que estan repartides 
entre les dues instal·lacions. Cal recor-
dar que els abonaments als poliesportius 
tenen inclosa la utilització de les dues 
instal·lacions, indistintament.
Les classes dirigides estan repartides en 
dues modalitats: les activitats físiques a 
sala i les activitats aquàtiques a la piscina. 
En relació a les activitats físiques a sala 
cal destacar que s’imparteixen un total de 
151 sessions a la setmana, repartides en-
tre les set sales de que disposen les dues 
instal·lacions. El ventall de possibilitats 
és molt ampli: body shape, mid ball, step, 
aerodance, fit boxe, shape combi, aerò-
bic... Destaca molt la consolidació de les 
activitats de Despinning i Despí walking.
D’altra banda, cal parar atenció a 

l’important impacte que ha tingut la im-
plantació del Pilates: el nombre de ses-
sions setmanals s’ha anat incrementant 
progressivament fins a les 18 actuals. 
Igualment cal ressenyar la incorporació 
recent del tàbata com a nova opció de 
classe dirigida.
L’oferta d’activitats aquàtiques a la pisci-
na també té una rellevància significativa. 
En total es realitzen 52 sessions setma-
nals, activitats d’un impacte físic més 
baix, però poden arribar a ser d’un nivell 

d’intensitat mitjana i mitjana-alta, i que 
es realitzen a les piscines mitjanes dels 
dos poliesportius,  ideals per fer aques-
tes classes. La varietat d’activitats aquàti-
ques és molt diversa: fitness aquàtic, ai-
gua step, aigua circuit o postural aquàtic.
La diversitat, l’amplitud d’horaris, la 
qualitat del professorat i les magnífiques 
instal·lacions on es realitzen les classes 
dirigides són una molt bona motivació 
per animar-se a inscriure’s al poliespor-
tius municipals.

Setmanalment, es realitzen 203 classes dirigides per professorat especialitzat

Els poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno  
ofereixen un gran ventall de possibilitats

Setmana Santa: del 2 al 5 d’abril 

Possibilitat d’inscripció en diferents horaris:

matí (de 9 a 14 h) o complet (de 9 a 17 h); cangur, de 8 a 9h.

Inscripcions obertes als poliesportius Salvador Gimeno 

i Francesc Calvet a partir del 1 de març
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El senior femenino del Levante lidera la 
Segunda División y puede hacer historia

Imagen de uno de los últimos partidos, ante el Sant Andreu, el 19 de febrero

“Hemos de ir partido a partido, y des-
pués... ya veremos”, una frase en la que 
coinciden Óscar Rescalvo, presidente del 
FC Levante Las Planas, y Albert Sánchez, 
entrenador del equipo senior femenino. 
Un equipo que está sorprendiendo a pro-
pios y extraños ya que encabeza la clasi-
ficación de Segunda División Nacional, 
por encima de Nàstic de Tarragona, Vic 
o los equipos B de Barcelona y Espanyol.
Rescalvo señala el hecho de que el Le-
vante “es un referente del fútbol catalán 
femenino, siendo un equipo de barrio, 
ya que compite con equipos de gran 
tradición”. El presidente destaca la figu-
ra del entrenador del equipo como cla-
ve del éxito: “dedica mucho tiempo al 
equipo y ha logrado formar una piña”.
El campeón de cada grupo de Segun-
da tiene derecho a participar en una 
promoción de ascenso a Primera Divi-
sión, la máxima categoría, en la que se 
encuentran el FC Barcelona, el Ath. de 
Bilbao, el Espanyol, la Real Sociedad... 

El grup xou del Club de Patinatge, 
tercer al Campionat de Catalunya i 
classificat pel d’Espanya

El grup de xou del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí 
va puja al podi al Campionat de Catalunya disputat els dies 
11 i 12 de febrer a Vilanova i la Geltrú. El xou és una moda-
litat del patinatge artístic sobre rodes que es practica en grup 
i té com a caràcter diferenciador la seva vessant d’espectacle. 
Les santjoanenques van aconseguir el tercer lloc amb una co-
reografia titolada “El poder de les paraules” quina sinopsi és 
lletres que formen paraules, paraules que expressen sentiments, 
amor, desamor, tristesa, sentiments que ens donen vida.
El grup s’ha classificat per la Copa d’Espanya que es cele-
brarà a Vigo els dies 23 24 i 25 de març i que és el just premi 
a l’esforç i dedicació de tot l’any.
La presidenta de l’entitat, Mari Carmen Alonso,  assenyala 
que és “un grup molt unit i carregat de molta il·lusió i 
afany de superació”. Alonso apunta també la expansió que 
està tenint l’entitat: “en aquests anys hem aconseguit que 
se’ns reconegui, que cada cop el nostre nom soni amb més 
força en les competicions i que poc a poc, es vagin aconse-
guint més triomfs.”

En caso de un hipotético ascenso estaría con los “grandes”: Barcelona, Athletic de 
Bilbao, Espanyol, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón...

“Nuestra intención es disputar la pro-
moción –apunta Rescalvo– después si 
se consigue el ascenso, sería especta-
cular, pero ya veríamos si es factible 
económicamente. Hemos de ir paso a 
paso”.
Albert Sánchez destaca “la motivación 
de las jugadoras ya que saben que es 
difícil estar arriba de todo. No era 

nuestro objetivo. Quedan pocos parti-
dos e intentaremos disputar la promo-
ción, pero tenemos los pies en el suelo.
El equipo, que mantiene la base de la 
temporada anterior, mira de reojo la po-
sibilidad de militar en la máxima cate-
goría. “Es normal que a todos nos ilu-
sione”, apunta el técnico de un equipo 
que está causando admiración. 



30

La Llei de promoció de l’activitat econò-
mica, la Llei de simplificació i millora-
ment de la regulació normativa i la Llei 
de reestructuració del sector públic per 
agilitar l’activitat administrativa, són les 
tres primeres lleis òmnibus aprovades 
pel Parlament de Catalunya, el desem-
bre de 2011. Ara amb l’aprovació de la 
Llei de l’audiovisual i la Llei d’urbanisme 
completen el paquet de les cinc lleis òm-
nibus que tenen per objectiu la simpli-
ficació i agilització de la funció pública 
i contribuir a la reactivació econòmica.
Ciutadans, empreses i entitats en gene-
ral estem acostumats a una manera de 
fer de l’administració que sovint alenteix 
i complica les nostres activitats, a cau-
sa d’excessives càrregues burocràtiques 
i normatives. Quan parlem d’activitat 
econòmica, aquestes càrregues supo-
sen freqüentment un escull a la inicia-
tiva empresarial i, en un moment com 
l’actual, endarrereixen i dificulten la re-
cuperació econòmica del país.
Les lleis òmnibus revisen un gran nom-
bre d’aspectes normatius i organitzatius 
de l’Administració per aconseguir: 
· Reduir la càrrega burocràtica, els ter-
minis de les resolucions administratives 
i, en definitiva, l’impost del temps, tant 
per a les empreses com per als particu-
lars.
· Simplificar l’administració i fer-la més 
propera i entenedora per a la ciutadania.
· Convertir l’administració de la Gene-
ralitat en àgil, eficient, propera, transpa-
rent i competitiva.
L’entrada en vigor d’aquest paquet nor-
matiu estalviarà costos en temps i di-
ners per a les empreses, els ciutadans i 
l’administració, i facilitarà la iniciativa 
empresarial. Però la seva rellevància 
rau essencialment en el fet que esta-
bleix una nova filosofia de treball de 
l’administració, que procura adaptar-se 
a les necessitats dels sectors productius i 
del país, i no a la inversa. 

CiU
Lleis òmnibus: austeritat, 

aprimament i agilitat

A diferencia del anterior Gobier-
no que en ocho años no hizo nin-
guna reforma seria, solo parches, 
el Partido Popular en mes y me-
dio ha puesto en marcha la refor-
ma laboral que España necesita 
de forma equilibrada, completa y 
eficaz. 
La tarea de un Gobierno es go-
bernar y tomar medidas dirigidas 
a conseguir los objetivos a medio 
y largo plazo, como frenar la des-
trucción del empleo y dar con-
fianza a las pymes, autónomos y 
emprendedores a crear puestos 
de trabajo, ya que son ellos los 
verdaderos generadores del em-
pleo.
Esta reforma laboral va dirigida 
a los sectores más perjudicados 
como son los jóvenes, parados 
de larga duración y personas con 
cargas familiares. En Sant Joan, 
son más del 60% de los 2.380 pa-
rados.
Esta reforma ataca incrementan-
do el control y la  prevención de 
los abusos, como por ejemplo el 
absentismo laboral injustifica-
do y los tratos discriminatorios, 
pero además refuerza la lucha 
contra la economía sumergida.
Todo esto se intenta conseguir 
flexibilizando el mercado labo-
ral y abaratando la contratación. 
Además se busca que este em-
pleo sea de calidad y estable con 
la creación de un contrato inde-
finido para las empresas de me-
nos de 50 trabajadores. También 
se pone fin a la concatenación de 
contratos temporales más allá de 
24 meses. En conclusión, una re-
forma muy necesaria.

Una ‘reforma’
necesaria

PP

El grup municipal d’ICV-EUiA es-
tem treballant perquè la Generalitat 
assumeixi els compromisos que ha 
adquirit amb la nostra ciutat i que 
està incomplint, reduint unilateral-
ment les aportacions que afecten als 
serveis bàsics (escoles bressol, serveis 
socials...).
És en aquest sentit que hem presen-
tat al Ple del mes de febrer una moció 
exigint a la Generalitat que faci efec-
tiu el deute que té amb el nostre ajun-
tament que, en aquests moments, 
és de més de 7 milions d’euros, que 
es refereixen a convenis i contractes 
signats. Malauradament, CiU i PP hi 
van votar en contra, per prioritzar els 
interessos de partit per sobre dels in-
teressos de Sant Joan Despí. 
Pel que fa als pressupostos de la Ge-
neralitat de 2012, el nostre grup al 
Parlament de Catalunya va defensar 
una esmena a la totalitat, que va ser 
rebutjada. Una de les raons d’aquesta 
esmena és la discriminació que pateix 
la comarca del Baix Llobregat. L’any 
2010 va rebre una aportació de 398 € 
per habitant i ara es pressuposta no-
més 165 €/hab., mentre que la resta 
de Catalunya rep de mitjana 252€/
hab. És a dir, des que CiU governa 
hi ha hagut una pèrdua d’inversió al 
Baix Llobregat del 59%. 
ICV-EUiA de Sant Joan Despí hem 
fet arribar una esmena als pressupos-
tos perquè la nostra coalició defensi 
al Parlament la construcció del cen-
tre educatiu que estava projectat al 
barri Centre i pel qual l’Ajuntament 
ja ha cedit els terrenys. Donar res-
posta a les necessitats educatives de 
la nostra ciutat és un compromís que 
hem adquirit i que seguirem defen-
sant des de tots els àmbits.
Informació detallada de les actua-
cions del nostre grup municipal a 
www.iniciativa.cat/santjoandespi.

Incompliments de 
la Generalitat

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA
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telèfons d’interès

GENER 2012
Temperatura mitjana: 

9,7ºC • Temperatura 
màxima: 17,4ºC  • 

Temperatura mínima: 
1,1ºC  • Precipitació 

total: 2,6 mm caiguts en 
dos dies de pluja

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic 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
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
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 El 2012 va començar igual que va 
acabar el 2011: absència de precipita-
cions remarcables i ambient suau fins 
ben bé final de gener. No va ser fins 
al dia 29 quan va començar a baixar 
amb decisió la temperatura, símpto-
ma de l’onada de fred del present mes 
de febrer. Però el que ha estat el mes 
de gener en si hi ha poca cosa a dir: 
molts dies de sol, poc fred, i molt poca 
precipitació, més o menys igual que el 
desembre. 

Amb la reforma laboral que ha 
aprovat el govern estem assis-
tint a la destrucció d’una polí-
tica de consens, a partir d’aquí 
això té unes conseqüències. 
Una reforma d’aquestes ca-
racterístiques no crea ocupa-
ció i empobreix el valor social 
del treball.
La reforma laboral és una 
peça més d’una filosofia o una 
política neoliberal, que té la 
pretensió de desregular mer-
cats, alliberar transaccions fi-
nanceres, traspassar al sector 
privat activitats fins ara públi-
ques i alterar els equilibris bà-
sics sobre els quals s’ha cons-
truït l’estat de benestar.
En canvi allò que crea ocupa-
ció, que serien les polítiques 
actives, no són una prioritat 
del govern, qui no vol des-
envolupar l’estat de benestar, 
que no podem oblidar que és 
també una condició neces-
sària per crear ocupació. O 
impulsar el canvi del model 
productiu basat en la innova-
ció i la competència pel valor 
afegit.
Els i les socialistes creiem 
que només amb diàleg so-
cial, reformes equilibrades i 
reactivació de la inversió pú-
blica i privada, podem sortir 
de la crisi. És per això que 
defensem polítiques que ga-
ranteixin el manteniment de 
l’estat de benestar, generin 
ocupació i reactivin la nostra 
economia.

La reforma laboral

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES

• Obre el nou centre d’empreses Fontsanta

• La Festa dels Tres Tombs, a Sant Joan Despí

• La gresca del Carnaval s’esten per la ciutat

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)
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