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L’anglès agafa força
Una setantena de persones participen en els grups de conversa 
en aquest idioma per millorar la seva fl uïdesa, pàg. 13

Sant Joan Despí

Projecte contra el fracàs escolar
80 nois i noies, de 5è i 6è de primària, participen en un prova 
pilot per millorar el seu rendiment escolar, pàg. 4-5

L’any que ve serà millor
La nova producció de la Villarroel tanca el 
cicle d’espectacles a Sant Joan Despí al maig 
pàg. 21

Beques menjador, més ajudes
L’Ajuntament incrementa en un 25% l’aportació destinada a 
aquest servei,  pàg. 9

A la primavera, més activitat
Sant Jordi, Primavera en bici... la ciutat es prepara per gaudir 
d’un munt d’activitats aquesta primavera,  pàgs. 15-17

L’any que ve serà millor
La nova producció de la Villarroel tanca el 
cicle d’espectacles a Sant Joan Despí al maig 
pàg. 21

www.sjdespi.cat
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Antoni Poveda, alcalde

Con� ança en 
l’administració més propera

Estos días se habla mucho de la deuda de las administra-
ciones locales, a raíz del decreto del Gobierno central, que 
obliga a los consistorios más endeudados a saldar sus pa-

gos con proveedores a través de un plan de crédito controlado 
por la administración del Estado. Unos 5.000 ayuntamientos 
de toda España han presentado al Ministerio de Hacienda sus 
facturas, que suman más de 9.000 millones. Sant Joan Despí 
no se encuentra en esa situación y, por el momento, puede ha-
cer frente a sus obligaciones, lo que nos permite seguir garan-
tizando los servicios municipales. El gobierno municipal de 
nuestra ciudad, como otros muchos, no ha basado su gestión 
en el endeudamiento desmesurado y es peligroso lanzar men-
sajes de descon� anza ha-
cia la administración más 
cercana a la población. 
Esta situación abre una 
preocupante perspectiva 
para el mundo local: la 
autonomía municipal su-
fre una intervención di-
recta, un control que deja 
menos margen de maniobra a los equipos de gobierno, que, 
además, sufrimos directamente el recorte de ingresos del resto 
de administraciones. Pero, no nos olvidemos, los ayuntamien-
tos seremos los primeros a los que la ciudadanía demandará 
respuestas en caso de falta de prestación de servicios básicos. 

En Sant Joan Despí, pese a todo, seguimos trabajando. El pa-
sado 12 de marzo, por ejemplo, � rmamos un año más conve-
nios de colaboración con 72 entidades de la ciudad, lo que les 
permitirá seguir organizando sus actividades, fundamentales 
también para la vida social del municipio. Seguimos también 
incidiendo de manera directa en la educación, ahora que esta-
mos en pleno proceso de matriculación, con iniciativas como 
las clases de refuerzo que organiza el Ayuntamiento para ayu-
dar a estudiantes de primaria con di� cultades, o los grupos de 
conversación en inglés, que han conseguido una gran acepta-
ción... Actuaciones relacionadas directamente con conceptos 
como la igualdad de oportunidades o la cohesión social, ele-
mentos clave del llamado Estado del Bienestar que no pode-
mos poner en riesgo.

Aquests dies es parla molt del deute de les admi-
nistracions locals, arran del decret del Govern 
central, que obliga els consistoris més endeutats 

a saldar els seus pagaments amb proveïdors a través d’un 
pla de crèdit controlat per l’administració de l’Estat. Uns 
5.000 ajuntaments de tot Espanya han presentat al Mi-
nisteri d’Hisenda les seves factures, que sumen més de 
9.000 milions. Sant Joan Despí no es troba en aquesta 
situació i, de moment, pot fer front a les seves obliga-
cions, fet que ens permet seguir garantint els serveis 
municipals. El govern municipal de la nostra ciutat, com 
molts, no ha basat la seva gestió en l’endeutament des-
mesurat i és perillós llançar missatges de descon� ança 
en l’administració més propera a la població. Aquesta 
situació obre una preocupant perspectiva per al món 
local: l’autonomia municipal pateix una intervenció di-
recta, un control que deixa menys marge de maniobra 
als equips de govern, que, a més, patim directament la 
retallada d’ingressos de la resta d’administracions. Però, 
no ho oblidem, els ajuntaments serem els primers als 
quals la ciutadania demanarà respostes en cas de manca 
de prestació de serveis bàsics.

A Sant Joan Despí, mal-
grat tot, seguim treba-
llant. El passat 12 de 
març, per exemple, hem 
signat un any més con-
venis de col · laboració 
amb 72 entitats de la ciu-

tat, que els permetrà seguir organitzant les seves activi-
tats, fonamentals també per a la vida social del municipi. 
Seguim també incidint de manera directa en l’educació, 
ara que estem en ple procés de matriculació, amb inicia-
tives com les classes de reforç que organitza l’Ajuntament 
per ajudar estudiants de primària amb di� cultats, o els 
grups de conversa en anglès, que han aconseguit una 
gran acceptació... Actuacions relacionades directament 
amb conceptes com la igualtat d’oportunitats o la cohe-
sió social, elements clau de l’anomenat Estat del Benes-
tar que no podem posar en risc.

L’Ajuntament 
manté els convenis 
de col·laboració amb 
les entitats

El Ayuntamiento 
mantiene los convenios 

de  colaboración con 
las entidades

A la primavera, més activitat
Sant Jordi, Primavera en bici... la ciutat es prepara per gaudir 
d’un munt d’activitats aquesta primavera,  pàgs. 15-17

www.sjdespi.cat
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EL TEMA

Portes obertes a les escoles bressol 
públiques, abans de la matrícula

Del 16 al 24 d’abril, als centres de primer cicle d’educació infantil

Les famílies podran fer la preinscripció de manera ‘on line’ o presencialment 
del 3 a l’11 de maig • Sant Joan Despí compta amb més de 500 places públiques

El nou curs 2012-2013 escalfa 
motors amb la preinscripció
Els cicles d’infantil, primària i secundària faran la 
matrícula del 4 al 8 de juny

Calendari de portes obertes

Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi (12 aules)
16 d’abril, a les 17.30 h
Escola Bressol Municipal El Timbal (8 aules)
17 d’abril, a les 17.30 h
Escola Bressol Municipal Sol Solet (8 aules)
24 d’abril, a les 17.30 h
Llar d’Infants La Pomera (9 aules)
17 d’abril, de 9.45 a 11.45h i 19 d’abril, de 15 a 16 h

Centres privats: L’Estel (www.llardinfantslestel.com) i Les Orenetes, 13 d’abril, de 
15 a 19 h

Les escoles bressol públiques i 
privades de Sant Joan Despí 
obriran les seves portes aquest 

mes d’abril per mostrar a les famílies 
les instal·lacions i els seus projectes 
educatius de cara a la matriculació, 
al juny. Aquestes jornades ajuden els 
pares i mares a conèixer més sobre els 
centres on poden portar els seus � lls 
i � lles durant aquesta primera etapa 
educativa no obligatòria, però sí es-
sencial per conciliar la vida laboral i 
familiar.
Al maig les famílies podran fer la 
preinscripció, i la matrícula, al juny. 
Sant Joan Despí té quatre escoles 
bressol públiques, tres de munici-
pals, El Gegant del Pi, Sol Solet i El 
Timbal, a més de la llar d’infants La 
Pomera, gestionada per la Generali-
tat. El curs 2011-2012 es van matri-
cular 529 infants en centres públics. 

Presentació de sol·licituds*: del 3 a l’11 de maig
Matriculació: del 18 al 22 de juny

*Les inscripcions es podran fer a través del web municipal 
www.sjdespi.cat o bé presencialment a l’Àrea de Serveis a la Persona.

La preinscripció als ensenyaments obligatoris (infantil, primària i secundària 
obligatòria) que va � nalitzar el 30 de març, va obrir el periode de matriculació del 
nou curs escolar 2012-2013. Les famílies podran formalitzar la matrícula del 4 al 
8 juny. Respecte als ensenyaments no obligatoris, l’alumnat de batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà farà la presentació de sol·licituds del 14 al 25 de maig, i la 
matrícula ordinària del 2 al 10 de juliol i extraordinària (per als alumnes pendents 
de l’avaluació de setembre) del 7 al 13 de setembre. Els de grau superior poden fer 
les inscripcions del 28 de maig al 8 de juny, i la matrícula del 2 al 10 de juliol.
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Contra el 
fracàs escolar, 
més recursos

80 alumnes participen en un 
projecte pilot per millorar el 
seu rendiment acadèmic

L’Ajuntament engega un 
programa que ajuda infants de 
5è i 6è de primària a repassar, 
en classes de grups reduïts, 
determinades assignatures

L’Ajuntament vol reduir el fracàs escolar 
entre els infants de la ciutat. I per això 
ha posat � l a l’agulla per tirar endavant 

iniciatives que millorin els resultats acadè-
mics de l’alumnat. Una d’elles és el programa 
“Acompanyament a l’estudi”, una prova pilot 
que posa a l’abast d’alumnes de 5è i 6è clas-
ses de reforç amb professorat quali� cat, dos 
cops la setmana. El programa, que es rea-
litza de forma experimental durant quatre 
mesos, � ns al maig, és fruit d’un llarg procés 
que l’Ajuntament, la comunitat educativa i les 
famílies han consensuat per implantar eines 
que ajudin a pal·liar el fracàs escolar, sens 
dubte un dels grans reptes de l’educació. 
Així, durant aquests quatre mesos els 80 
alumnes, d’escoles públiques i concertades, 
que fan el reforç a les instal·lacions dels cen-
tres culturals Miquel Martí i Pol i Mercè Ro-
doreda són avaluats constantment per tal de 
tenir un seguiment exhaustiu de la seva evo-
lució. De moment el projecte es desenvolupa 
amb alumnat dels últims cursos de primària 
perquè aquests són clau, l’avantsala de la se-
cundària obligatòria. Un cop � nalitzat el pro-
jecte es farà una valoració conjunta que ser-
virà per assentar les bases de futures accions 
encaminades a millor l’educació dels nostres 
� lls i � lles. 

A l’abril, noves sessions dels grups 
de pares i mares
El proper mes d’abril, el Departament d’Educació i Família 
posarà en marxa una nova edició dels grups de pares i mares, 
un espai de re� exió, debat i col·loqui que orienta les famílies 
sobre els dubtes que poden tenir respecte a l’educació dels 
seus � lls i � lles. En aquest cas s’inicien les sessions adreçades 
a les famílies amb infants de 3 a 6 anys que, � ns al 16 d’abril, 
poden inscriure’s a l’Àrea de Serveis a la Persona. Les sessions 
es faran els dies 17 i 24 d’abril, i 8, 15, 22 i 29 de maig de 15.10 
a 16.15 h, a l’Àrea de Serveis a la Persona.Una bona opor-
tunitat de conèixer famílies amb les mateixes inquietuds, la 
criança dels seus infants.

Una de les noies del grup de classes de 
reforç del Centre Cultural Mercè Rodoreda 
seguint les explicacions del professor
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Promodespí potencia Internet com a eina 
per dinamitzar l’activitat econòmica
El nou web amplia les prestacions per oferir més serveis sobre formació, feina, 
empreses i comerç • També disposa d’accés a les xarxes socials

LA CIUTAT

Nou portal 2.0 de Promoció Econòmica de Sant Joan Despí

Des d’aquest mes de març cer-
car i trobar informació sobre 
feina, empreses, formació i 

comerç a Sant Joan Despí és molt més 
fàcil. El Departament de Promoció 
Econòmica, Foment de l’Ocupació i 
Comerç ha renovat el disseny del seu 
portal, www.promodespi.cat, per fer-
lo més senzill, atractiu i, sobretot, per 
facilitar la consulta i els tràmits on 
line als usuaris i usuàries. En de� niti-
va, per fer que una eina com aquesta 
sigui més e� cient per la ciutadania i 
el teixit comercial i empresarial, una 
millora que en temps com l’actual es-
devé gairebé indispensable.  
Així doncs, a banda de la millora 
notable del disseny, ara és més clar, 

funcional i actual, el nou web ha op-
tat per estructurar-se en quatre grans 
eixos: empresa, comerç, ocupació i 
formació. A cadascun dels apartats es 
pot trobar informació detallada sobre 
tots els serveis municipals vinculats a 
aquesta temàtica, alhora que es poden 
fer tràmits on line que eviten els des-
plaçaments dels usuaris i usuàries. 
Ara és molt més fàcil posar una oferta 
de treball, sol·licitar la participació en 
un curs o demanar assessorament per 
posar en marxa un nou negoci. De 
fet, aquesta nova classi� cació temàti-
ca pretén fer més intuïtiva la recerca 
d’informació, tot facilitant les con-
nexions i els vincles dels per� ls dels 
potencials usuaris. Un altre element 

molt e� caç del nou web és la incor-
poració de l’aplicació Google Maps al 
directori empresarial i comercial, que 
permet incorporar la geolocalització 
dels establiments.

El salt a les xarxes socials
La incorporació de Facebook (www.
facebook.com/promodespi) i Twitter 
(twitter@promodespi) ampliaran les 
possibilitats de comunicar-se, rebre 
informació i, sobretot, fer xarxa, una 
eina bàsica en un món global. Avui 
dia, les xarxes socials s’han reivindi-
cat com un dels pilars d’Internet i han 
agafat un paper inqüestionable en 
l’àmbit de la comunicació més imme-
diata. 

Més informació a l’abast de tothom. A la fotogra-
� a gran podem veure la pàgina principal (home) 
del nou web i a les dues petites un exemple de la 
nova estructura per eixos, en aquest cas, l’apartat 
que fa referència a l’ocupació; i la incorporació de 
l’aplicació Google Maps que facilita la localització 
de les empreses i comerços de la ciutat
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Activa Despí et convida a veure el clàssic 
Barça-Madrid i a gaudir dels poliesportius

Fins al 15 d’abril, les persones que comprin als 
comerços associats a Activa Despí optaran a 

dos premis molt relacionats amb l’esport. Amb 
l’objectiu de dinamitzar el comerç local, l’entitat 
convida la clientela a participar en el sorteig de 

dues entrades per al clàssic Barça-Madrid (Camp 
Nou, 22 d’abril) i de 4 entrades dobles al polies-

portiu Francesc Calvet. Per participar-hi, només 
cal omplir una butlleta i dipositar-la a unes bústies 

que trobareu als establiments. El sorteig es farà el 
18 d’abril, al bar Dublín. 

És el moment d’emprendre
9a trobada d’emprenedors: Despí Enterprising meeting

Durant l’acte es va fer una xerrada sobre la revolució, al món de l’empresa, 
que ha suposat la irrupció de les noves tecnologies

El Centre d’Empreses Fontsanta 
va ser escenari, l’1 de març, de 
la novena trobada de l’esperit 

emprenedor, una jornada de reconei-
xement a l’esforç i l’empemta de les 
persones que el 2011 van crear la seva 
empresa amb el suport del servei mu-
nicipal de creació d’empreses. La jor-
nada ha esdevingut també un espai 
anual de trobada dels emprenedors. 

Enguany la trobada s’ha batejat amb el 
nom Despí Entreprising Meeting, un 
nom en anglès donat que la competèn-
cia és global i cal, que a més de la nos-
tra llengua, parlem també la del món, i 
per extensió, la dels negocis. Va obrir la 
jornada,  Ángeles Cortés, de l’empresa 
Networking Activo, que va parlar de 
la revolució que, al món de l’empresa, 
ha suposat la irrupció de les noves 

tecnologies, així com de la importàn-
cia de l’ús de les aplicacions mòbils a 
través dels anomentats smartphones o 
telèfons intel·ligents. Per la seva banda, 
l’alcalde, Antoni Poveda, va destacar la 
necessitat d’impulsar i donar suport a 
iniciatives que “com el cas d’aquests 
emprenedors i emprenedores, ajuden 
a crear feina”. Van participar a l’acte 
una seixantena de persones.

Grup de persones que va rebre un reconeixement públic en haver creat un negoci amb el suport del servei municipal de creació d’empreses
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La promoción de viviendas con protección o� cial se construirá en la avenida 
Sol y la antigua BV-2001, junto a las instalaciones del FC Barcelona

El sorteo público se realizó el 26 de marzo

El 26 de marzo, el Auditori Miquel Martí i Pol vol-
vió a llenarse para acoger un nuevo sorteo de una 
promoción de viviendas con protección o� cial. 

En este caso, una que construirá la empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas (FCC) entre la avenida 
Sol y la antigua BV-2011, en la zona de la Ciutat Espor-
tiva Joan Gamper. Se trata de una promoción privada, 
en régimen de comunidad de bienes, aunque el proceso 
de presentación de solicitudes y el sorteo lo ha realizado 
la empresa municipal ADSA. 299 personas (157 de Sant 
Joan Despí y 142 de otras ciudades catalanas) optaron a 
uno de estos pisos, de unos 85 metros cuadrados útiles, 
de tres dormitorios (tan solo dos disponen de dos ha-
bitaciones), terraza, dos baños, aparcamiento y trastero.
Una modi� cación del plan general metropolitano de la 
Ciutat Esportiva permite la construcción de viviendas 
protegidas en suelo privado, como es este caso. Un momento del sorteo ante notario celebrado en el Auditori Martí i Pol

300 personas optan a los 103 pisos 
protegidos de la Ciutat Esportiva

Las viviendas, ubicadas en la promoción de pisos 
protegidos de la avenida de la Generalitat, número 
20, tienen entre 50 y 60 metros cuadrados, además de 
trastero y aparcamiento. Las personas mayores de 65 
años, jubilados y/o pensionistas, interesadas pueden 
presentar la solicitud hasta el 30 de abril en la O� cina 
Local de Vivienda (Centre Miquel Martí i Pol). Entre 
los requisitos que hay que cumplir se encuentra residir 
en Sant Joan Despí (acreditada mediante certi� cado de 
empadronamiento con antigüedad mínima, contínua 
o discontínua, de cinco años), no ser propietario de 
ninguna vivienda, excepto que ésta no sea accesible, y 
tener unos ingresos anuales inferiores a 4,21 veces el 

Se abre el plazo para solicitar 
tres pisos de alquiler para 
personas mayores de 65 años

IRSC (indicador de Renta de Su� ciència), entre 
otras cuestiones. Los interesados pueden consultar 
todos los requisitos de acceso en la O� cina Local 
de Vivienda.

La promoción se entregó el año pasado
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El Ayuntamiento incrementa las 
ayudas para becas de comedor escolar

Más recursos para la infancia y la ‘gent gran’

El presupuesto de este año ha aumentado en un 25% respecto al anterior • 
180 personas mayores, exentas de pagar la tasa de recogida de residuos

Apoyar a las familias. El Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí, 
a través del Departamento de 

Acció Social, ha incrementado, un 
año más, la partida destinada a ayu-
dar a sufragar el gasto del comedor 
escolar entre el alumnado de prima-
ria y secundaria.  Este año se dedi-
carán más de 153.000 euros, un 25% 
más que el curso anterior, –que era 
de 116.000 euros– a cubrir las nece-
sidades de familias que en momen-
tos de crisis necesitan más que nun-
ca de esta aportación. Al margen de 
las becas que otorga la Generalitat de 
Catalunya a través del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, el Ayun-
tamiento destina fondos municipales 
que � nancian entre el 16% y el 100% 
del gasto de comedor a familias que 
cumplen los criterios económicos y 
sociales. Este curso se han concedido 
321 ayudas dando cobertura a todas 
las solicitudes que cumplían los requi-
sitos gracias a la previsión del Ayun-

Recogida de tiquets para las actividades 
de la Setmana de la Gent Gran

A partir del 16 de abril, en el Área de Serveis a la 
Persona y en los centros cívicos, estarán disponibles 
los tiquets necesarios para participar en determina-
das actividades de la Setmana de la Gent Gran que 
este año se celebrará del 8 al 18 de mayo. Entre las 
actividades que requieren de entrada (alguna de ellas 
gratuitas) se encuentra la muestra de pasteles, las sa-
lidas o la merienda y baile que cerrarán las activida-
des, el 18 de mayo en el Àrea de Serveis a la Persona.

tamiento que, en los últimos años, no 
ha dejado de aumentar estas partidas. 
Además, el Ayuntamiento también 
ha destinado 12.000 euros a sub-
vencionar ayudas de comedor en las 
guarderías municipales a una veinte-
na de familias.

Ahorro para los mayores
Por otro lado, 180 personas mayores 

de 65 años no pagarán este año los 
66 euros a los que asciende la tasa de 
recogida de residuos. Un ahorro glo-
bal de 11.880 euros para familias con 
di� cultades que, después de acreditar 
su situación económica y social, que-
dan exentas de esta tasa. También se 
han acogido a esta exención 36 bene-
� ciarios del RMI (Renta Mínima de 
Inserción).

Este curso se destinan más de 153.000 euros a complementar las ayudas de beca comedor
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Campaña para reforzar actitudes cívicas 
entre los dueños de animales de compañía
En ocasiones, los propietarios desconocen la existencia de la normativa en este ámbito

L a Policía Local y los agentes cí-
vicos han iniciado una campaña 
informativa con el objetivo de 

concienciar a la ciudadanía sobre la ne-
cesidad de desarrollar comportamien-
tos cívicos en el ámbito de los animales 
de compañía. Los agentes cívicos expli-
can a los propietarios de animales de 

compañía que es necesario cumplir la 
ordenanza de civismo, aprobada hace 
ahora tres años, y les entregan una do-
cumentación que informa de cuales 
son las infracciones y sanciones que 
contempla la normativa en este ámbi-
to. Mantener esta actitud es básica para 
que todos los ciudadanos y ciudadanas 

podamos disfrutar del espacio público. 
El Ayuntamiento ha decidido poner 
en marcha esta campaña para reforzar 
la información ya que en algunas oca-
siones los ciudadanos desconocen la 
normativa. La ordenanza de civismo se 
puede consultar en la página web, en el 
apartado La Ciutat. 

Objetivo: promover la convivencia 

Principales infracciones en el 
ámbito de la tenencia de 
animales de compañía:

· Los perros han de ir con correa. No hacerlo puede suponer una sanción de entre 151 a 300 euros.

· Las deposiciones se han de recoger. No hacerlo puede suponer una sanción de entre 151 y 300 euros.

· Los perros han de llevar el chip. No disponer de este dispositivo puede suponer una sanción de 151 a 300 euros.
Consulta la ordenanza de civismo en la web www.sjdespi.cat

El cos policial del futur? Les nenes 
i els nens de l’escola bressol municipal El 
Gegant del Pi van rebre el 16 de març una 
visita ‘inesperada’ de la Policia Local. Els 
agents van portar al recinte una moto i un 
cotxe  de patrulla que els més petits van 
provar a fons. L’objectiu és acostar la feina 
que fa el cos de la Policia Local als infants i 
que comencin a prendre consciència que els 
agents vetllen per la seva seguretat. Potser, en 
un futur, algun d’aquests infants recordin com 
aquesta visita va determinar la seva vocació.
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L’Ajuntament ha � nalitzat els treballs per convertir 
un terreny sense urbanitzar entre l’avinguda de la 
Generalitat i el carrer Creu d’en Muntaner, en una 
nova zona verda i d’aparcament. L’espai està situat al 
costat dels pisos de lloguer protegits de la mateixa 
avinguda, en el número 20. La intervenció ha permès 
guanyar 1.800 metres quadrats, 1.200 dels quals són 
zona verda, i la resta d’aparcament amb capacitat 
per a 24 vehicles, en què també s’han plantat arbres. 
També s’hi ha instal·lat enllumenat públic per fer-lo 
més segur. La zona enjardinada, amb arbrat de fulla 
perenne i una zona arbustiva central, segueix el 
mateix disseny de la situada al Creu d’en Muntaner, 
amb talussos tapissats. En una bona part de les feines 
han intervingut les persones empleades en un pla 
d’ocupació que es va posar en marxa al desembre. 

Nova zona verda 
i d’aparcament

La policía local, más próxima
La encuesta de Seguretat Pública de Catalunya refl eja que la población opina 
que la sensación de seguridad ha mejorado en un 23,2% respecto al año anterior

Las patrullas a pie aumentan un 27,14%

La Junta Local de Seguridad, que 
reúne periódicamente a la policía 
local, autonómica y nacional, y a 

los representantes municipales para ha-
cer un seguimiento de las acciones que 
se desarrollan en materia de seguridad, 
destaca el aumento, en un 10,26%,  de la 
actividad de la policia local. A pesar de 
que una buena parte de este incremen-
to se ha centrado en ámbitos del civismo 
y la seguridad viaria, en el de la seguri-
dad ciudadana destaca el aumento de las 
patrullas a pie, en un 27,14%. Este tipo 
de vigilancia tiene un doble objetivo: la 
ciudadanía aprecia la proximidad a la vez 
que es e� caz para prevenir delitos. 
En este sentido, el alcalde de Sant Joan 
Despí y presidente de la Junta Local de 
Seguridad, Antoni Poveda, pidió al ins-
pector jefe del Área Básica Policial (ABP) 
de Cornellà, y al delegado territorial de 
la Generalitat, Salvador Jorba, “patrullas 
mixtas a pie, formadas por policía local 
y autonómica, para reforzar la vigilan-
cia en los ejes más transitados por la 

ciudadanía en cada barrio, tal y como 
sucede en Navidad”. La junta también 
evidenció el incremento de las actuacio-
nes de la policía de proximidad en un 
16,32%, centrándose, sobre todo, en las 
zonas residenciales y las comerciales en 
horario de mayor a� uencia de personas.

Mejora la percepción de seguridad
Además, y según re� eja la encuesta de 
Seguretat Pública de Catalunya de 2011 
y ceñiéndonos a las cifras de la Regió 
Metropolitana Sud, de la que forma parte 
Sant Joan Despí, un 23,2% de la pobla-
ción cree que la seguridad ha mejorado, 
un 57,8% que sigue igual, mientras que 
un 16,4% opina que ha empeorado. El 
documento señala que los niveles de se-
guridad en la ciudad están estables desde 
2007.
Por último, los Mossos d’Esquadra han 
detenido a dos hombres tras cometer cin-
co atracos con violencia e intimidación 
en Cornellà y Sant Joan Despí. Ambos ya 
se encuentran en prisión.

La seguridad viaria es uno de los principales 
ámbitos de actuación de la policía local
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Les restes de l’esporga es transformen 
en adob per al Bosc dels Infants
Més natural. L’objectiu és reapro� tar aquestes restes per millorar els nutrients del sòl

S ón restes però això no vol dir que 
no siguin reapro� tables. Habi-
tualment, després de l’esporga 

de l’arbrat viari, l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí portava les restes vegetals 
a una planta de compostatge on es 
convertien en adob per a les plantes. 
Enguany, però, s’ha decidit reapro� tar 

directament aquest recurs i fer l’adob 
que s’utilitzarà a les zones verdes de la 
ciutat. D’entrada, les restes d’esporga 
triturades han estat en “repòs” durant 
unes setmanes per afavorir la descom-
posició i esdevenir � nalment adob. Ara, 
s’està escampant al Bosc dels Infants, i, 
en funció de les necessitats, s’utilitzarà 

en altres de la ciutat. D’aquesta mane-
ra, aquest bosc, una de les zones verdes 
més joves de la ciutat, tindrà més nu-
trients que ajudarà a créixer amb més 
força els arbres. Aquest triturat també 
protegeix i evita l’evaporació de l’aigua 
de reg i ajuda a mantenir la humitat en 
l’època de més calor. 

Un any després de l’inici de la implantació experimental del 
Bicibox l’Àrea Metropolitana de Barcelona introduirà millores 
que, sens dubte, bene� ciaran els usuaris i usuàries. D’una banda, 
s’amplia la promoció de gratuïtat del servei, � ns a l’1 d’octubre, 
tant per als actuals abonats com per als que es donin d’alta a partir 
d’ara. A més, s’incrementarà el temps màxim d’estacionament 
continuat en una mateixa plaça de les 12 hores actuals � ns a 24 
hores continuades. En cas d’un estacionament superior, a partir de 
l’1 de juny, es pagarà una quota addicional (a partir de les 24 hores 
i � ns a un màxim de 48 hores) de 0,12 euros per hora. A Sant Joan 
Despí n’hi ha 210 llocs per aparcar repartits en 18 punts mentre 
que el servei ja s’ha ampliat 10 municipis del Baix Llobregat que 
sumen 1.316 places.

Bicibox: ara, 24 hores per deixar 
la bicicleta, gratis, i a més ciutats

Bicibox ha estrenat un nou telèfon d’atenció a l’usuari,
 el 903 480 15 59

Iniciatives que milloren les zones verdes
Dues operàries distribueixen l’adob entre els arbres 

del Bosc dels Infants
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Una setantena de persones participen en 
els grups gratuïts de conversa en anglès

Iniciativa municipal per impulsar l’aprenentatge d’aquest idioma

Un perquè el necessita per a la feina, una altra perquè no vol obli-
dar el que ja ha après... cadascú té el seu motiu per millorar 
l’anglès però totes les respostes aboquen en una mateixa idea: 

és un idioma molt necessari. I conscient d’aquesta realitat, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí va impulsar fa tres anys un projecte per fomentar la 
presència i l’aprenentatge de l’anglès que s’ha estès en iniciatives com 
els grups de conversa. Es tracta de sessions gratuïtes d’una hora setma-
nal (els grups es divideixen per nivells bàsics, intermedi i alt) en què 
els ciutadans i ciutadanes tenen la possibilitat de practicar l’anglès oral. 
La Natalia Arroyo és una de les participants del grup intermedi que es 
reuneix les tardes dels dijous a l’Àrea. “Estic encantada. Faig classes a 
l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, però el 
que m’atreia del projecte era la possibilitat de practicar oralment”, 
comenta Arroyo, que con� rma que “ja noto una millora, sobretot la de 
llançar-me més a parlar, sóc molt tímida”. Maria Jesús Castro no tre-
balla en l’actualitat però aposta per continuar formant-se “de cada deu 
ofertes de feina que veig, en nou demanen l’anglès”. Castro estudia, a 
més a més, tercer d’anglès a l’Escola O� cial d’Idiomes a Esplugues “però 
l’enfocament és molt diferent. Aquí et trobes en situacions reals que, 
sobretot, t’ajuden a improvisar i a perdre la vergonya. Si a més, és 
gratuït, no es pot demanar més”.

Motivats amb l’anglès

Maria Jesús Castro, 35 anys, llicenciada en història 

de l’art, a l’atur: “Vull apro� tar que ara no treballo per 

formar-me i l’anglès, és imprescindible”.

Natalia Arroyo, 21 anys, estudiant d’administració 

i direcció d’empreses: “Avui dia, és fonamental saber 

anglès. El grup m’ajuda a tenir més � uïdesa”.

Àlex Álvarez, 27 anys, llicenciat en periodisme: 

“Apro� to que treballo els caps de setmana per formar-

me en idiomes, a més de l’anglès també estudio francès”.

Cati Roca, 45 anys, treballa com a administrativa: 

“Per a mi era una oportunitat de no perdre el nivell que 

tenia. És més una qüestió personal que no per la feina”.

Anna Maria Teixidó, 40 anys, professora de 

tecnologia: “He estudiat anglès des de fa molts anys i 

crec que una llengua, si no es practica, es va perdent”.

Consol Martínez, 57 anys, prejubilada: “Sempre 

m’ha agradat l’anglès. Ara que tinc més temps, m’he 

proposat recuperar el que sabia. Em fa molta il·lusió”.

En primer terme, a l’esquerra, Maria Jesús Castro; a la dreta Natalia Arroyo. 
En segon pla, d’esquerra a dreta, Àlex Álvarez, Cati Roca, Alba Fernández, 

coordinadora del grup, Anna Maria Teixidó i Consol Martínez

Una desena de grups, de diferents nivells, practiquen l’anglès oral una hora a la setmana
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El Ayuntamiento mantiene el nivel de 
colaboración con las entidades
El acto rati� ca el compromiso municipal de apoyar las iniciativas del tejido asociativo

Firma de convenios de apoyo a 72 asociaciones de todos los ámbitos

El alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, y los y las re-
presentantes de 72 entidades 

de la ciudad � rmaron el 12 de marzo, 
en el Centro Cívico de Les Planes, los 
convenios de colaboración que, año 
tras año, rati� can el compromiso mu-
nicipal de apoyar las iniciativas que 
realiza el tejido asociativo, verdadero 
motor social de Sant Joan Despí. Este 
año se destinarán 611.650 euros para 
promover proyectos y actividades que 
implican directamente a la ciudadanía 
a través  del mundo asociativo. Las en-
tidades que reciben apoyo municipal a 
través de estos convenios desarrollan 
su trabajo en todo tipo de ámbitos: 
cultura y participación ciudadana (29 
entidades), deporte (25), acción social 
y mujer (9), gent gran (3), sanidad (2), 
medio ambiente (2), solidaridad (1) 
y jóvenes (1).  Según el alcalde, estos 
convenios rati� can  “el compromiso 

entre la sociedad civil y el Ayunta-
miento” y recordó que  “el trabajo 
que desarrollan las entidades re-
presenta también una excelente red 
social que ayuda a las personas, una  
función muy importante también en 
estos momentos para mantener la 

cohesión social”. Según Antoni Pove-
da, “creemos � rmemente en el papel 
de las entidades y la situación � nan-
ciera del Ayuntamiento puede conti-
nuar dando apoyo a las asociaciones, 
la verdadera alma de una ciudad”. 
Durante el acto, al alcalde también se-

ñaló el valor “como herramienta de 
dinamismo e interelación” que ha 
signi� cado el portal Despientitats.cat, 
impulsado por el Ayuntamiento desde 
hace cinco años para poner las nuevas 
tecnologías al alcance de las asocia-
ciones y que, en la actualidad, cuenta 
con 64 páginas webs creadas por las 
propias entidades. El Ayuntamiento 
facilita la creacion y la formación ne-
cesaria con el objetivo de que el mun-
do asociativo pueda disfrutar de las 
ventajas que supone tener una presen-
cia activa en la red. Durante el pasado 
año, este portal recibió 5.800 visitas lo 
que signi� ca que se han visualizado 
un conjunto de 24.000 páginas. 
Este año celebran aniversarios signi-
� cativos, la AAVV El Pi (35 años), la 
Escola de Música Enric Granados (25) 
la Associació de Balls de Saló Chatan-
go (15) o el Grup de Teatre Hocus Po-
cus (15), entre otros.

El alcalde, Antoni Poveda, en el centro junto a los y las representantes de las entidades, y concejales y concejalas del Ayuntamiento

“El trabajo de las 
entidades representa una 
excelente red social que 

ayuda a las personas”
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Temps que convida a 
viure la ciutat

La ciutat ultima els detalls d’una intensa programació 
primaverenca que tindrà el seu punt àlgid per Sant Jordi • La 
divuitena edició de la Primavera en bici, a partir del 22 d’abril

Correfoc de primavera, diada de Sant Jordi, primavera en bici...

Arriba el bon temps. Les hores 
de sol guanyen terreny a la 
nit, els dies es fan més llargs 

i, tot, coincideix amb la primavera. 
L’Ajuntament i les entitats treballen 
de valent per oferir a la ciutadania 
un bon grapat d’alternatives (de tota 
mena i per a tots els públics) perquè 
gaudeixin de la ciutat ara que acom-
panya el bon temps. Sens dubte, el 
programa de Sant Jordi és el prota-
gonista indiscutible de l’abril, però 
no és l’única proposta que us ofe-
rim. Un altre dels programes estre-
lla d’aquesta temporada és la “Pri-
mavera en bici” que, del 22 d’abril 
al 20 de maig, ens dóna l’oportunitat 
de conèixer la ciutat a dalt de dues 
rodes pedalejant.

Una compra, una planta
Abans, però, arriba una nova edició 
de “Compra a Sant Joan Despí i et 
regalem una planta”. La iniciativa 
pretén fomentar les compres en els 
comerços locals amb el simbòlic 
regal d’una planta. Així, només cal 
portar un tiquet de compra de qual-
sevol establiment de la ciutat i un 
val que rebreu a casa, als punts de 
repartiment (vegeu els llocs i hora-
ris al quadre adjunt) que s’ubicaran 
als quatre barris els dies 19 i 20 
d’abril. La campanya preveu el re-
partiment de plantes de temporada 
–amb el gerani com a protagonista 
indiscutible– i d’aromàtiques, com 
l’alfàbrega, el romaní o la menta.

Recollida i horaris

Plaça Antonio Machado, 
barri de les Planes
19 i 20 d’abril, d’11 a 
19.30 h

Mercat del Centre, barri 
Centre
19 i 20 d’abril, d’11 a 
19.30 h

Plaça de l’Estatut, barri 
de Residencial Sant 
Joan 
19 d’abril, de 16.30 a 
19.30 h

Plaça de M. Aurèlia 
Capmany, barri Pla del 
Vent-Torreblanca
19 d’abril, de 16.30 a 
19.30 h

Aquesta campanya 
de col·laboració en-
tre els comerciants 
i l’Ajuntament té un 
doble objectiu: 
fomentar les 
compres a la ciutat i 
‘premiar’ de manera 
simbòlica aquesta 
� delitat amb una 
planta
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Literatura en primera persona
Els escriptors Rosa Ribas i Martí Gironell, a Sant Joan Despí

18 d’abril i 24 d’abril, a les biblioteques de la ciutat

Sant Jordi: roses, llibres i 
espectacles infantils al carrer

Dilluns, 23 d’abril, per tota la ciutat

Llibres i roses són els protagonistes de 
Sant Jordi... però també ho són els es-
criptors i, com no, els lectors. Ja fa uns 
quants anys, Sant Joan Despí va in-
cloure en la seva programació l’espai 
Una estona amb..., una proposta per 
acostar els protagonistes de la lectura 
(autor-lector). La pratenca (actual-
ment viu a Frankfurt) Rosa Ribas ens 

visitarà el 18 d’abril (biblioteca Mercè 
Rodoreda, 19 h) per parlar de les se-
ves obres. Creadora de la comissària 
Cornelia Weber-Tejedor, Ribas és 
autora d’obres de gran èxit com En-
tre dos aguas (premi Brigada 21 a la 
millor novel·la negra) o En caída libre, 
el seu últim treball, publicat el 2011. 
I encara ens queda una estona amb 

Martí Gironell (24 d’abril, biblioteca 
Miquel Martí i Pol, a les 19 h), autor 
d’un dels grans èxits de la novel·la his-
tòrica catalana, El pont dels jueus (Co-
lumna, 2007) que acaba de presentar 
L’arqueòleg, un apassionant viatge de 
Montserrat a la Terra Santa. El perio-
dista català compagina la seva carrera 
a TV3 amb la d’escriptor. 

Rosa Riba i Martí 
Gironell compar-
tiran una estona 
amb els seus lectors 
i lectores a a Sant 
Joan Despí

Més d’una desena de partits polítics i entitats muntaran les seves paradetes de 
llibres i roses a les places de l’Ermita i la del Mercat durant tot el dia. A la tarda, 
hi haurà animació infantil amb La cuca dels mils colors (pl. del Mercat, a les 
17.30 h), Quin sarau! (pl. de l’Ermita, 17.30 h) i el conte d’en Xai (Centre Cultu-
ral Mercè Rodoreda, 18.45 h).
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Lectures en veu alta: 
50 anys de 
La plaça del Diamant

L’Aula Cultural de la Gent 
Gran farà una lectura en 
veu alta de fragments de la 
que és, sens dubte, l’obra 
més coneguda de l’escriptora 
Mercè Rodoreda, La plaça 
del Diamant. 25 d’abril, a les 
17 al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda.

Sant Joan Despí escriu
I encara una lectura més en veu 
alta... Serà el 26 d’abril, a la bi-
blioteca Miquel Martí i Pol. En 
aquesta ocasió els participants 
llegiran una narració escrita 
pels ciutadans i ciutadanes en 
una activitat impulsada per la 
biblioteca Miquel Martí i Pol 
l’any passat sota el títol ‘Sant 
Joan Despí escriu’.

Exposició de punts 
de llibre
Les biblioteques acolliran 
l’exposició dels 245 punts de 
llibre � nalistes del concurs 
escolar que organitza el Grup de 
Biblioteques Escolars de la ciutat. 
A la imatge de l’esquerra, el punt 
de llibre escollit que es repar-
tirà aquests dies quan es faci un 
préstec, obra d’Adam Corral, de 
6è curs de l’escola Pau Casals.

Vols viure un misteriòs viatge a la biblioteca?

• cal inscripció, a partir del 2 d’abril, al Bulevard i a les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda 
• activitat per a majors de 16 anys

Diu una llegenda que les nits prèvies a Sant Jordi a les 
biblioteques d’arreu del món es produeixen fenòmes 
paranormals i inexplicables. Mai ningú s’ha proposat 
esbrinar aquest enigma... potser és hora que alguna 
persona valenta s’hi posi a investigar. Ets tu una d’elles? 
Si ets aventurer o aventurera, res no t’atura i vols viure 
una nit plena d’acció, terror i misteri... aquesta és la teva 
oportunitat de mostrar la teva valentia.

20 d’abril a les 22 h
Biblioteca Mercè 
Rodoreda

IV Nit de Contes, 
al casal de joves El Bulevard

Trobada de gegantons 
i capgrossos d’escoles i 
esplais de la ciutat
Hi haurà una concentració a la plaça 
de l’Ermita, dissabte dia 21 d’abril a 
les 16.15 hores, per recòrrer després 
els principals carrers del barri Centre 
(17 h) i acabar amb un ball conjunt 
(cap a les 18 h).

Segona edició de la 
cantata infantil
Després de l’èxit de la 
primera edició, el proper 
divendres, 20 d’abril, 
alumnes de l’escola de 
música Enric Granados 
i de diferents escoles de 
la ciutat representaran la 
cantata coral Rebel·lió a 
la cuina. Aquesta segona 
convocatòria ha assolit 
una més gran participa-
ció, per la qual cosa s’ha 
necessitat un escenari 
amb més capacitat: es farà 
al poliesportiu del Mig a 
les 19.30 hores.

Recomanacions culturals 
per televisió, a despi.tv
Lectors i usuaris habituals de les 
biblioteques de Sant Joan despí ens 
recomanaran, a partir del 23 d’abril, 
llibres i pel·lícules a través de la televi-
sió local per Internet (www.despi.tv).

Estrena d’espai. Enguany la Nit de Contes es trasllada a un lloc 
més íntim, El Bulevard. Serà el moment de reivindicar la na-

rració oral amb lectures en veu alta de fragments de contes de 
Pere Calders i els Germans Grimm. Enguany se celebra el cen-
tenari del naixement de Calders, i el bicentenari de la primera 
publicació  del llibre Contes d’infants i de la llar, dels Grimm. 

La cita,  divendres, 27 d’abril, a les 21.30 hores.
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La bicicleta omple els carrers
22 d’abril: primera sortida de la Primavera en bici

La Primavera en bici arriba a la majoria d’edat com una de les activitats més 
estimades per la ciutadania • El Club Ciclista organitza també sortides familiars

Majoria d’edat per a una de les activitats més apreciades 
pels santjoanencs i santjoanenques: la Primavera en 
bici. Aquella iniciativa que va sorgir per engrescar-nos 

a agafar la bicicleta i recórrer la ciutat sobre dues rodes fa en-
guany 18 anys amb una salut de ferro. Les dades així ho demos-
tren, amb més d’un miler de participants. Així doncs, la primera 
sortida d’aquesta edició es farà el 22 d’abril a les 12 h des del 
recinte � ral. Per als que vulguin provar les seves habilitats dalt de 
la bici al mateix recinte s’instal·larà un circuit (de 10.30 a 13 h). 

Sorteig d’una bicicleta
A més de ser saludable, l’activitat té premi, ja que cada vegada 
que participeu en una sortida rebreu un número per participar 
en el sorteig d’una bicicleta que es farà el 20 de maig, al recinte 
� ral, en la cloenda de la campanya que, a més a més coincidirà 
amb la clausura d’un altre projecte vinculat a la bici: ‘Els dijous 
amb bici’. Per últim, aquesta primavera també podeu participar 
en un seguit de sortides familiars que ha organitzat el Club Ci-
clista Sant Joan Despí. 

Calendari de sortides 
de la Primavera en bici

22 d’abril, sortida a les 12 h. De 10.30 a 13 
hores hi haurà circuit d’habilitats.

29 d’abril, 6 de maig, 13 de maig i 20 de 
maig, a partir de les 11.30 h amb sortida 
des del recinte fi ral (av. Mare de Déu de 
Montserrat). L’última sortida acabarà al 
recinte fi ral on es farà el sorteig d’una 
bicicleta entre els participants.

Sortides familiars en bici
Des de la plaça de l’Ermita, a les 10 hores, els 
dies 6 i 27 de maig, 3 de juny i 1 de juliol.
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Les famílies coneixen de prop la feina 
del Centre Obert de Fusteria en 
una jornada de portes obertes

El Centre Obert de Fusteria va fer, el 22 de febrer, una 
jornada de portes obertes adeçada a famílies i alum-
nat amb l’objectiu de visibilitzar la feina i l’esforç que 
fan els nois i les noies que participen en els projectes 

Avança i Temps Lliure. Aquesta jornada anual, a més a 
més, és una bona oportunitat per implicar les famílies 

en el procés educatiu que segueixen els seus � lls i � lles. 
El centre compta amb 24 alumnes.

El Bulevard diversi� ca l’oferta de tallers
També aposta per donar més protagonisme a les activitats ludicoculturals

Inscripcions als nous tallers per a joves al casal

Un munt de 
possibilitats al 
casal de joves

Tallers trimestrals
Dansa africana amb percussió en directe, hip hop, cuina d’emergència 
saludable*, salsa, bollywood, batucada brasilera, cant grupal 

Tallers de músics
Cant, teclat, bateria, guitarra, baix, percussió (congas, pailas, bongos, 
calaix fl amenc). 

Tallers de tres, dos i una sessió
Bombons, massatge, cookies amb fondant, rebosteria britànica –ac-
tivitat en anglès–, amigurumi, cuina vegetariana, perruqueria i esti-
lisme i decoració d’ungles. Preus de 5, 10 i 15 euros.

L’espai referència dels joves de Sant 
Joan Despí enceta després de les va-
cances  de Setmana Santa una nova 

temporada on tindran continuïtat els ta-
llers trimestrals  i, un cop més, uns altres, 
més reduïts, d’una a tres sessions, a preus 
molt assequibles. Aquesta � loso� a permet 
que els joves puguin “tastar” diferents op-
cions formatives a preus gairebé simbòlics, 
de 5 a 15 euros. Respecte als trimestrals, 
l’equipament aposta per oferir un ampli 
ventall de possibilitats amb la música i 
les danses com a preferències. El Bule-
vard també manté aquest segon trimestre 
el protagonisme d’activitats puntuals lu-
dicoculturals que van des dels concerts, 
als campionats o les xerrades i tallers del 
Punt Jove de Salut, i els minitallers del No 
t’adormis, el projecte d’oci alternatiu que se 
celebra, almenys, un divendres al mes.

Grups de conversa
A banda d’aquesta programació, el ca-
sal organitza grups de conversa en an-
glès gratuïts que es desenvolupen amb la 
col·laboració de voluntaris de la multina-
cional Bayer que participen en projecte 
conjunt amb l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí des de fa dos anys.
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Pintura, fotogra� a, gravat i instal·lació són les quatre disciplines que han es-
collit la Paula, l’Anna, la Nadia i l’Ariadna per expressar les seves visions sobre 
la identitat, el món que les envolta, l’ésser humà i la seva naturalesa. Aquestes 
expressions, les hem pogut admirar en la mostra que aquest grup de quatre 
estudiants de Belles Arts de la Universitat Autònoma de Barcelona, una d’elles, 
Paula Criado, de Sant Joan Despí, han exposat � ns al 15 d’abril al Centre Jujol-
Can Negre. Aquesta és la primera exposició col·lectiva de Les Quatrecoses, 
nom amb què han batejat aquest projecte artístic que ha encreuat les mirades 
d’aquestes quatre noies artistes.

Quatre visions de l’art
El grup Les Quatrecoses està integrat per estudiants 
de Belles Arts de Sant Joan Despí i altres ciutats

Novetats
a 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
Las nueve revelaciones, de James Red� eld
El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón
L’amic retrobat, de Fred Uhlman
Se sabrà tot, de Xavier Bosch
El nom del vent, de Patrik Rothfuss
El nas de Mussolini, de Luis Antón Baulenas
Tiempo de arena, d’Inma Chacón

Carahueca, de Nicolás Casariego
Donde los árboles cantan, de Laura Gallego
Barcelona Zona Cero, de Luis Campo Vidal

Novetats audiovisuals
I’m with you, de Red Hot Chili Peppers
Origen, de Christopher Nolan
Nueve reinas, de Fabián Bielinsky 
El show de Truman, de Peter Weir 

Biblioteca Mercè Rodoreda
Novetats literàries
El asesino de Bécquer, de Vicente Álvarez de 
la Viuda
A la recerca d’April, de Benjamin Black
En la cocina con Alain Passard, de Christo-
phe Blain
Grans esperances, de Charles Dickens

Pediatria amb seny per a pares i mares amb 
seny, d’Eduard Estivill
El desig de ser mare, d’Anna Gimeno
El verano sin hombres, de Siri Hustvedt
Steve Jobs, de Waltwer Isaacson
La cena equivocada, d’Ismail Hadaré
Jo sóc el missatger, de Markus Zusak

Novetats audiovisuals
Alvin y las ardillas conocen al hombre, de 
Kathi Castillo
Magnòlia, de Maria Coma
Música del mundo, Baby Einstein
Nada en la nevera, d’Álvaro Fernández 
Armero
Consulteu totes les novetats a:
www.facebook.com/bsjdmr 
www.facebook.com/bsjdmmp

Paula 
Criado, 21 
anys, Sant 

Joan Despí: 
“M’inspira 
la identitat 
i la societat 
actual que 

ens envolta”. 

Nadia 
Velilla, 21 

anys, La 
Garriga: 

“M’inspira 
la natu-

ralesa i la 
identitat”.

Ariadna 
Goñi, 21 

anys, 
Barcelona: 

“M’inspira la 
imperfecció, 

l’error i la 
interrelació 

de fets”.

Anna 
Benet, 

22 anys, 
Barcelona 
i Manresa: 
“M’inspira 
el meu en-
torn, el dia 

a dia i les 
histories 

quotidia-
nes”.

Exposició col·lectiva al Centre Jujol-Can Negre

CULTURA
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Bon humor 
per tancar la 
temporada 
d’espectacles 
Big Mama & Original Jazz Orquestra Taller de Músics deixen pas a la producció 
de La Villarroel Teatre L’any que vé, serà millor, el 4 de maig vinent

El Teatre Mercè Rodoreda tanca la tem-
porada el 4 de maig amb l’obra L’any que 
ve serà millor, una producció de la Vi-
llarroel que posa sobre l’escenari, en clau 
d’humor, la vida de moltes dones. Abans 
de tancar aquest cicle de representa-
cions, vam poder veure un concert, tam-
bé al Mercè Rodoreda, de la Big Mama 
& Original Jazz Orquestra Taller de Mú-
sics que presentaren, el 13 d’abril, el seu 
particular homenatge a les dames del 
blues clàssic dels anys 20 i 30 del segle 
passat, als músics i a les orquestres que 
les acompanyaven. Captivats per aques-

tes composicions, la cantant Big Mam-
ma i l’Original Jazz Orquestra s’associen 
sota la batuta del trompetista David Pas-
tor per reviure les grans veus d’aquestes 
dones. Un gran espectacle que omplí de 
nou l’escenari santjoanenc.

Obra infantil
Els infants també tindran una cita amb 
el teatre amb l’obra La draga draga basa-
da en el conte del mateix nom de l’autor 
Josep Albanell i interpretada per Hocus 
Pocus Teatre. Serà el 22 d’abril, a les 12 
h, al Foment Cultural i Artísitc. El preu 

de l’entrada és de 3 euros. La temporada 
baixarà el teló el 4 de maig, amb L’any 
que ve serà millor, interpretada per Mar-
ta Buchaca, Carol López, Mercè Sarrias i 
Victòria Szpunberg, i sota la direcció de 
Mercè Vila, un collage d’històries amb 
molt d’humor i una pinzellada de mala 
bava, retalls de vida, cròniques i contra-
cròniques, diàlegs creuats amb la realitat 
de la vida quotidiana a diari  com a cen-
tre i la dona com a protagonista en pri-
mera persona. El preu de l’entrada és de 
15 euros (anticipada o amb descompte) 
i 17 en taquilla. 

Inscripcions als tallers dels centres cívics i Can Negre       

Imatge promocional de 
l’espectacle L’any que ve 
serà millor que podrem 

veure el 4 de maig al Teatre 
Mercè Rodoreda. 

Centre Cívic Antoni Gaudí

Tallers: pintura per ceràmica, dansa del 
ventre, iniciació a la fotografi a, ioga, die-
tètica i nutrició, pilates, tai-txi, personalit-
zació de roba, iniciació fl ors de Bach, incia-
ció retoc fotografi a, salsa, fotografi a i retoc 
avançat i line dance country.

Més informació al telèfon 93 477 31 34, 
correu ccgaudi@ i www.ccantonigaudi.
despientitats.cat

Centre Cívic Torrablanca

Tallers: ioga, country, dansa del ventre, 
guitarra fl amenca, xinès, anglès, francès, 
pilates, batuka, pintura, funk, tai-txi txi-
kung, balls de saló, tast de vins, sevilla-
nes, salsa llatina parelles i guitarra (joves 
i adults).

Més informació al telèfon 93 477 22 
68, correu cctorreblanca@sjdespi.net i 
www. cctorreblanca.despientitats.cat

Centre Jujol-Can Negre

Cursos trimestrals: fotografi a de viatges i 
retoc fotogràfi c amb Photoshop II. 

De quatre sessions:  pastisseria nivell II; piz-
za, el secret està en la massa; còctels d’estiu; 
disseny de rams de fl ors; taller infantil sobre 
el teixit com a font plàstica i revelat raw.

Més informació al telèfon 93 373 73 63 i  
correu cannegre@sjdespi.cat 
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17 dimarts 18 hores

 �   HORA DEL CONTE
 �   Biblioteca Mercè Rodoreda

  Un viatge sensorial, amb Elisabeth Ulibarri

20 divendres 19.30  hores

 �   II CANTATA INFANTIL DE SANT   
  JOAN DESPÍ

 �   Poliesportiu del Mig
  representació de la cantata Rebel·lió a la cuina

  22  hores

 �   EL MISTERIÓS VIATGE A LA   
  BIBLIOTECA

 �   Biblioteca Mercè Rodoreda
  Informació i inscripcions a les bibloteques i el casal  
  de joves El Bulevard

 22  hores

 �   TALLER DE BOMBES DE BANY   
  AMB PÈTALS DE ROSA

 �   El Bulevard, casal de joves   
  cal inscripció prèvia. Preu: 5 €

21 dissabte A partir de les 16.15 hores

 �   TROBADA DE GEGANTONS I  
  CAPGROSSOS DʼESCOLES   
  I ESPLAIS

 �   Plaça de lʼErmita i carrers del Centre
  concentració, cercavila (17 h) i ball de les colles  
  (18 h)

 11 a 12.30 h

 �   EXPOSICIÓ I CONCURS   
  DE PINTURES

 �   Plaça de lʼErmita

22 diumenge  11 a 12.30 h

 �   BALLADA DE SARDANES
 �   Plaça de lʼErmita

  amb la cobla Rambles, cantada de cant   
  coral amb el Cor de Flora

 11 a 14 h

 �   FESTA PRIMAVERA I MERCAT   
  DʼINTERCANVI I SEGONA MÀ

 �   Plaça del Sol Solet amb carrer Montjuïc
  
  10.30 hores

 �   PRIMAVERA EN BICI:    
  inauguració de la temporada

 �   concentració al Recinte Firal    
  circuit d’habilitat i recorregut en bicicleta

 12 hores

 �   TEATRE INFANTIL: La draga   
  draga

 �   Foment Cultural i Artístic
  a càrrec d’Hocus Pocus Teatre

23 dilluns
 SANT JORDI Tot el dia

 �   ROSES I LLIBRES
 �   parades a les places de lʼErmita,    

  dʼAntonio Machado i del Mercat

  17.30  hores

 �   ESPECTACLES INFANTILS 
 �   pl. del Mercat: LA CUCA DELS MIL COLORS                 

  amb el grup Grimpallunes
 �   pl. de lʼErmita: QUIN SARAU!   

  amb el grup Xarop de Canya
 �   Centre Cultural Mercè Rodoreda (a les18.45 h):  

  CONTE DʼEN XAI 

 18.30  hores

 �   PUNT JOVE DE SALUT
 �   El Bulevard, casal de joves

  Taller Hi havia una vegada, contes per adults   
  sobre l’autoestima, la sexualitat...

22

 19  hores

 �   UNA ESTONA AMB      
  LʼESCRIPTORA     
  ROSA RIBAS

 �   Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)
  Popular escriptora de novel·la policíaca,   
     creadora dela comissària Cornelia Weber-Tejedor

 19  hores

 �   TALLER SANT JORDI
 �   El Bulevard, casal de joves

  per crear amb scrapbooking un àlbum per Sant  
  Jordi.També dijous, 19 d’abril. Cal inscripció.   
  Preu 10 €

18 dimecres 17 hores

 �   AULA CULTURAL GENT GRAN
 �   Àrea de Serveis a la Persona

  Aliments transgènics, a càrrec de Joan  
  Bonich

 17 a 22  hores

 �   FURIOUS OPEN STYLES
 �   El Bulevard, casal de joves

  campionat de dansa urbana,   
  entrada gratuïta

Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi
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 fi ns al 21 dʼabril
 LLUITA PER LʼOPORTUNITAT 
 DE VIURE

 �   Biblioteca Miquel Martí i Pol

 

 del 19 dʼabril al 13   
 de maig 
 SANT JOAN DESPÍ, EN IMATGES
 Centre Jujol-Can Negre
  Recull d’imatges de la ciutat al segle XX cedides 
  per Josep Maria Joaquim Ventura

EXPOSICIONS

22 diumenge  11 a 12.30 h

 �   BALLADA DE SARDANES
 �   Plaça de lʼErmita

  amb la cobla Rambles, cantada de cant   
  coral amb el Cor de Flora

 11 a 14 h

 �   FESTA PRIMAVERA I MERCAT   
  DʼINTERCANVI I SEGONA MÀ

 �   Plaça del Sol Solet amb carrer Montjuïc
  
  10.30 hores

 �   PRIMAVERA EN BICI:    
  inauguració de la temporada

 �   concentració al Recinte Firal    
  circuit d’habilitat i recorregut en bicicleta

 12 hores

 �   TEATRE INFANTIL: La draga   
  draga

 �   Foment Cultural i Artístic
  a càrrec d’Hocus Pocus Teatre

24 dimarts 19 hores

 �   UNA ESTONA AMB   
  LʼESCRIPTOR MARTÍ GIRONELL

 �   Biblioteca Miquel Martí i Pol
  periodista i escriptor, premi Nèstor Luján 
  per la novel·la La venjança del bandoler  
  (2008)
 

 
 

 8 a 20 hores

 �   EL MERCAT REGALA PLANTES
 �   Mercat municipal del Centre

25 dimecres 17 a 21 hores

 �   UN LLIBRE PER DONAR SANG
 �   davant el centre cultural Mercè Rodoreda la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí  

 regalen llibres per fer donacions de sang

 17  hores

 �   LECTURES EN VEU ALTA
 �   pati del Diamant (centre Mercè Rodoreda)

  Lectures de l’Aula Cultural de la Gent Gran  
  del llibre La plaça del Diamant amb motiu  
  del 50 aniversari de la publicació de la  
  novel·la més internacional de l’escriptora  
  Mercè Rodoreda

26 dijous 17 a 21 hores

 �   UN LLIBRE PER DONAR SANG
 �   davant el centre cultural Miquel Martí i Pol la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí  

 regala llibres per fer donacions de sang

 19  hores

 �   LECTURA DE SANT JOAN  
  DESPÍ ESCRIU

 �   biblioteca Miquel Martí i Pol
  Lectures de la narració escrita ara fa un any  
  pels participants en Sant Joan Despí escriu

27 divendres 21.30 hores

 �   NIT DE CONTES
 �   El Bulevard, casal de joves

  Lectures en veu alta fetes per ciutadans i  
  ciutadanes d’obres de Pere Calders  
  i els germans Grimm

29 diumenge 10.30 hores

 �   PRIMAVERA EN BICI
 �   sortida: recinte Firal

 11 hores

 �   LA MÀGIA DEL TRENCADÍS
 �   Centre Jujol-Can Negre

  Taller per a infants de 3 a 5 anys

 11 hores

 �   ITINERARI JUJOL
 �   Centre Jujol-Can Negre

  cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

 19 hores

 �   CINEMA: 
 �   La plaça del Diamant 
 �   Teatre Mercè Rodoreda

  projecció de la pel·lícula de 1981   
  interpretada per Sílvia Munt i Lluís Homar.  
  Cal recollir invitació a l’Àrea de Serveis a la  
  Persona i la biblioteca Mercè Rodoreda

28 dissabte 23 hores

 �   FESTA BESTIAR NETLABEL
 �   El Bulevard, casal de joves

  concert amb Kinoplatz, SPIFFhAUSSI i  
  La Maravillosa Cabeza Parlante. Gratuït

MAIG
2 dimecres 17 hores

 �   AULA CULTURAL GENT GRAN
 �   Àrea de Serveis a la Persona Francesc Calvet: el mític futbolista de Sant  

 Joan Despí, a càrrec de Guillem Gómez

 18  hores

 �   TALLER DE PLASTILINA
 �   Biblioteca Mercè Rodoreda

  recomenat per a infants de 2 a 6 anys. Cal  
  inscripció prèvia. Places limitades

3 dijous 18 hores

 �   HORA DEL CONTE
 �   Biblioteca Miquel Martí i Pol           

  contes al tacte, a càrrec d’Elisabeth Ulibarri

4 divendres 22 hores

 �   TEATRE: Lʼany que ve serà  
  millor  

 �   Teatre Mercè Rodoreda       
  collage d’històries amb molt d’humor

 Preu: 15 euros anticipada o amb descompte           
 i 17 euros a taquilla.

5 dissabte De 9 a 21 hores

 �   I OPEN 12 HORES DE PÀDEL
 �   Tennis Sant Joan      

  inscripcions a les matexes instal·lacions

CASALS DʼESTIU
 del 2 al 30 de maig   
 INSCRIPCIONS ALS
 CASALS DʼESTIU MUNICIPALS
 Casal dʼestiu infantil (als centres
 cívics les Planes, Antoni Gaudí, Torreblanca i
 a lʼescola Sant Francesc dʼAssís), Casal dʼestiu  
 infantil en anglès  (escola Espai 3),   
 Casal dʼestiu jove i Casal dʼestiu   
 jove en anglès (al Bulevard)
  
 més informació a: www.sjdespi.cat  
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EN IMATGES

• dia d’Andalusia • travessa dels Òscars • Congrés de 
pneumologia • Trobada comarcal de consells d’infants •

And the Oscar goes to...
Antoni Carol Mestre.  Ell ha estat el 
guanyador de la travessa dels Òscars 
d’enguany, organitzada per les bibliote-
ques de la ciutat i que ha comptat amb 
53 participants. Ha encertat 18 de les 24 
categories oscaritzades per l’acadèmia del 
cinema americà.  A la fotogra� a, Antoni 
Carol –a la dreta– amb el regidor de Cul-
tura, Àlex Medrano, i del jove Jan Gálvez, 
el participant amb menys encerts, que va 
rebre una cullera de fusta..

Dissabte 25 i diumenge 26 de febrer, el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, va commemorar el Dia d’Andalusia, que o� cialment se celebra 
el 28 de febrer. Dissabte, l’Auditori Miquel Martí i Pol es va omplir de gom a gom per gaudir dels 
balls del grup i l’escola de ball del CCA Vicente Aleixandre i de la veu de la cantaora Alba Guerrero, 
acompanyada a la guitarra per Paco Garfía. L’endemà, el Centre Cívic Les Planes va fer la tradi-
cional Muestra de Gastronomía y Repostería Andaluza. Els assistents van tastar mig centenar de 
plats i postres de les vuit províncies andaluses.

La cultura andalusa, ben viva a la ciutat

And the Oscar goes to...
Antoni Carol Mestre.  Ell ha estat el 

Els ‘consellers’’ infantils es troben a la ciutat

El Consell dels Infants de Sant Joan Despí va 
organitzar, el 24 de març, la I Trobada dels 

Consells dels Infants del Baix Llobregat. Una 
seixantena de nois i noies dels consells de 

Sant Joan Despí, El Prat, Cornellà i Sant Feliu 
de Llobregat van participar en tallers  de rà-

dio, televisió, interpretació i reporters que des-
prés van posar en pràctica amb l’elaboració 

d’un vídeo i falques radiofòniques. Un dels 
objectius de la trobada era afavorir un espai 
de relació entre els consellers i conselleres de 

la comarca. L’activitat va comptar amb la 
participació del periodista i presentador del 

TN Migdia de TV3 Carles Prats, l’actor Joan 
Dausà, Ràdio Despí i Vilaweb. 

Diada de pneumòlegs 
al Mercè Rodoreda

El Teatre Mercè Rodoreda va acollir, els 
dies 23 i 24 de març, la XXX Diada Pneu-
mològica, que va aplegar 350 professio-
nals mèdics, d’infermeria i de � sioteràpia 
del sector.

24
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 • Dia de la dona •  Neteja dels marges del 
Llobregat •  Llibre de Luis Campo Vidal • Concert al Bule

Literatura, esport, art, cinema... un munt de propostes per recordar una data de lluita 
per la igualtat entre les dones i els homes: el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 
Sant Joan Despí s’ha sumat, un any més, a aquesta commemoració amb prop d’una 
vintena de propostes que giraran al voltant de la coresponsabilitat, és a dir, la respon-
sabilitat compartida entre els homes i les dones. A les imatges, presentació del llibre 
Una mujer corriente d’Araceli Gutiérrez; el sopar de dones ‘Un espai per a nosaltres’; 
la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona a càrrec de Julio Jiménez, pre-
sident de la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat i el concert de dones 
joves que es va fer a El Bulevard.

Amb veu de dona

Presentació del llibre 
Barcelona, zona zero
L’escriptor Luis Campo Vidal, a la foto, va 
presentar a Can Negre la nova entrega de 
les aventures de la inspectora Alexia Hurta-
do al llibre Barcelona, zona cero.

Literatura, esport, art, cinema... un munt de propostes per recordar una data de lluita Literatura, esport, art, cinema... un munt de propostes per recordar una data de lluita 

Amb veu de donaAmb veu de dona

Jornada ‘Fem dissabte’ per netejar el riu

Una cinquantena de voluntaris del Centre Mediambiental L’Arrel, Creu Roja i El Trici-
cle van recollir més de 30 bosses d’escombraries a la ribera del riu Llobregat en una 
jornada organitzada per l’Associació Hàbitats. 25

El Bule amb els joves músics

El Casal de Joves El Bulevard va acollir el 
31 de març el concert dels Bad Students. 
Els santjoanencs Joan Biosca –cantant– i  
Àlex Carretero –guitarra i veus– no van 
voler perdre l’oportunitat de mostrar el 
seu treball al públic de la ciutat. Els nous 
talents arriben amb força.
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L’alcalde respon les preguntes dels estudiants de la ciutat

Alumnat d’educació primària visita l’Ajuntament
Nois i noies de tercer curs de primària de les escoles Espai 3, Joan Perich Valls i Sant  Francesc d’Assís han passat les darre-
res setmanes per la Casa Consistorial, on l’alcalde Antoni Poveda els ha explicat el funcionament de l’administració muni-
cipal i ha respost els dubtes i preguntes dels infants. El cicle de visites escolars és una iniciativa que vol, també, incidir en 

la cultura democràtica i participativa dels estudiants

Escola Sant Francesc d’Assís

Escola Espai 3

Escola  Joan Perich Valls
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La Cursa de Sant Joan Despí formará parte 
de la liga de carreras del Barça

La hasta ahora Cursa de Les Planes se extiende a todo el municipio

La carrera atlética que se ha ce-
lebrado los últimos años con el 
nombre de Cursa de Les Planes 

presentará importantes novedades 
este año. Por una parte, cambia de 
nombre y pasa a denominarse Cursa 
de Sant Joan Despí, ya que el recorrido 
será por todo el municipio, y por otra 
parte estará integrada en la campaña 
“Corrent fem Barça”, una iniciativa del 
Futbol Club Barcelona cuya � nalidad 
es promocionar la participación de los 
socios barcelonistas en las carreras po-
pulares.
La Cursa de Sant Joan Despí será noc-
turna, se celebrará el 16 de junio a las 
20.30 horas y estará organizada por el 
recientemente creado Club Atletisme 
Sant Joan Despí con la colaboración 
del Ayuntamiento.
Hasta ahora, la cursa se desarrollaba 
dando dos vueltas de cinco quilóme-
tros en el barrio de Les Planes y en su 
nuevo formato se dará una vuelta de 

diez quilómetros por todo el munici-
pio. La carrera se integrará en una liga 
puntuable para los socios del Barça, 
que incluirá la Cursa de Bombers (22 
de abril), la Cursa “Mulla’t i Corre” en 
el circuito de Montmeló (29 de abril), 
la de Nou Barris (20 de mayo) y � nali-
zará con la de Sant Joan Despí.

La transformación de la carrera será 
sustancial, pero lo que no cambiará 
será la zona de salida y llegada (en el 
parque de la Fontsanta), ni las tradi-
cionales carreras de promoción, que 
se disputarán durante toda la tarde de 
ese día. Este año volverán a participar 
atletas del Club Atletismo Montilla.

La carrera será nocturna y se celebrará el próximo 16 de junio

Nou èxit del Club de Patinatge Artístic de Sant Joan Despí. 
Del 23 al 25 de març s’ha celebrat a Vigo la Copa d’Espanya 
i el grup santjoanenc de xou s’ha proclamat subcampió 
d’Espanya juvenil. En aquesta modalitat de xou es fa una 
coreogra� a que representa un tema i les noies de Sant Joan 
Despí van escollir “El poder de les paraules”. Amb aquesta 
coreogra� a ja van aconseguir podi el passat mes de febrer, 
amb un tercer lloc que va permetre la seva participació a la 
màxima competició estatal. A Vigo només va ser superat 
l’equip santjoanenc per una altra formació catalana, el Club 
Patí Tona. Ara les noies comencen a preparar el Campionat 
d’Europa que tindrà lloc el 27 i 28 d’abril a Blanes.

Les noies del Club Patinatge Artístic segueixen assolint títols

Sant Joan Despí vuelve a acogerse a una prueba atlética relacionada con el Barça

DESPÍ ESPORT

El Club de Patinatge aconsegueix el subcampionat d’Espanya
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Despiesport.cat, nova web 
dedicada a l’esport local
Amb la intenció de donar un millor servei a la ciutadania de Sant 
Joan Despí  i a les persones usuàries dels poliesportius muni-
cipals, l’Ajuntament està desenvolupant una pàgina web on hi 
haurà tota la informació esportiva de la ciutat. 
La pàgina diferenciarà dues parts, una primera on hi haurà tota 
la informació relacionada amb els poliesportius, com ara serveis 
que s’ofereixen, tipus d’abonaments, programa i horaris de les 
activitats que es realitzen així com la descripció de cadascuna de 
les activitats,  reserva de pistes de pàdel, notícies,  etc. L’altra part 
estarà destinada a tota aquella informació que generen les entitats 
esportives del municipi, o tot el relacionat amb l’esport popular, 
d’oci i recreatiu o d’ús lliure que es desenvolupa a la ciutat. Es 
podrà trobar la relació d’entitats amb les dades més signi� catives, 
la xarxa d’equipaments esportius que hi ha a Sant Joan Despí, 
tant d’ús regulat com lliure, els actes esportius més signi� catius o 
l’agenda esportiva del cap de setmana. La previsió és que durant 
el mes d’abril es posi en funcionament aquest web. Nuevo éxito de la ornitología de Sant Joan Despí

El criador Jordi Fuillerat, socio del Club Ornitológico 
Timbrado Español de Sant Joan Despí, se ha proclama-
do Subcampeón del Mundo en la categoría de Canto 
dentro de la gama de Timbrado Español. El Mundial 
de Ornitología se ha celebrado este año en Almería y 
los socios del club de Sant Joan Despí han destacado, 
especialmente Fuillerat por su subcampeonato. 

Un miembro del Club Ornitológico de 
Sant Joan Despí, subcampeón del Mundo 

Prop de 400 persones participen en la 
I Marató per equips de Sant Joan Despí
Paral·lelament a la prova es va fer la cursa Els 5 kilòmetres del riu per als més joves

Sant Joan Despí va estrenar 
una nova competició esporti-
va al municipi, l’Evasion Run-

ning Ekiden, una marató atlètica per 
equips, que va tenir lloc l’1 d’abril 
i va discórrer per la ribera del riu 
Llobregat. El recentment creat Club 
Atletisme Sant Joan Despí, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, va ser 
l’organitzador.

En la competició es van aunar esport, 
natura, companyonia i bon ambient. 
Els components dels 63 equips (378 
corredors) van fer que la competició 
es convertís en una manera diferent 
d’unir esport i diversió.
En el vessant competitiu, la victòria 
va ser per a l’equip La Borsa del Co-
rredor (2:18:03), per davant del Prieto 
Team (2:18:14) i de l’Evasió Running 

BCN (2:21:12). Pel que fa als equips 
del municipi, victòria del Policia Local 
Sant Joan Despí (2:52:11), per davant 
de Veïns TV3 (3:30:14).
Paral·lelament es va celebrar la prova 
Els 5 km del Riu, per a atletes nascuts 
el 1998 i abans, amb victòries d’Isabel 
Oliván 22:03 i Steven Mcgregor 16:15, 
una competició en què van participar 
prop de 100 atletes.

La prova es va 
celebrar a la 
ribera del riu 
Llobregat al 
seu pas per 
Sant Joan 
Despí
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Tècnics dels poliesportius 
es posen al dia en les 
diferents modalitats 
d’activitats físiques

Exhibició de tábata, una activitat nova als poliesportius 

Les activitats físiques i esportives que es realitzen als polies-
portiu Salvador Gimeno i Francesc Calvet necessiten una 
formació contínua per part dels tècnics, per tal de poder 
donar un bon servei als usuaris dels poliesportius. A més, 
ara s’estan realitzant activitats que fa deu anys no existien o 
altres que aporten molt anys que es fan i que tenen un gran 
èxit gracies a la evolució que ha anant sofrint. Per tot això 
és molt important la formació continuada dels tècnics que 
desenvolupen i dirigeixen l’activitat per tal de posar-se al 
dia i conèixer noves tècniques de treball o noves modalitats  
que s’estan implantant.  
Un exemple d’això seria el TABATA, nova activitat que es 
desenvolupa als poliesportius  i que per poder programar- 
la, un nombre de tècnics ha hagut de fer els cursos de for-
mació d’aquesta nova activitat. Un altre exemple seria el 
curs de formació de PILATES que va tenir lloc entre el 9 i el 
11 de març al poliesportiu Francesc Calvet, on van partici-
par tècnics de les nostres instal·lacions.
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb una empresa espe-
cialitzada en formació, perquè aquests cursos es desenvolu-
pin a les nostres instal·lacions, amb la qual cosa faciliten als 
nostres tècnics el seu accés i la seva formació continuada.

L’EFS Blanc Blava continua amb el seu 
projecte de Nutrició i Hàbits Saludables

L’Escola de Futbol Sala (EFS) Blanc Blava Despí continua 
amb el projecte Nutrició i Hàbits Saludables. El passat 4 de 
març, els infants de l’escola van fer una sortida formativa 
al Museu de la Xocolata. Van participar en un taller per 
conèixer de primera mà com és l’arbre del cacau, el seu 
fruit, les llavors i com s’extrau aquest aliment, per acabar 
fent ells mateixos una � gura de xocolata i uns dibuixos ben 
peculiars, en lloc d’utilitzar un llapis van fer servir xocola-
ta. Els motius dels dibuixos eren de futbol. 
D’altra banda, en � nalitzar el taller es va fer una passejada.
En resum, una experiència ludicoformativa feta amb 
l’objectiu de proporcionar eines per millorar els coneixe-
ments de tots els que formen l’escola. 

El Club Petanca Jubilados y Pensionistas Sol Solet 
rindió un homenaje el pasado 24 de marzo a sus socios más 
antiguos: José Consuegra y Angelina Peragán, dos personas 
que, además, fueron fundadoras del club en 1998.
Se celebró una melé social y un almuerzo, para posterior-
mente realizar la entrega de obsequios a los homenajeados. 

La sección de petanca de la Unió Esportiva Sant 
Joan Despí  se ha proclamado campeona de liga del gru-
po dos de la sexta división. 



30

El passat dissabte 18 de febrer va tenir lloc la 
Rua de Carnaval. Cal dir que les setze com-
parses participants són una mostra més de 
participació ciutadana i que l’organització 
de l’acte va ser del tot correcta. No obstant, 
al � nal de les comparses d’aquest acte lú-
dic, hi havia un grup de persones fent una 
manifestació amb pancartes en contra de 
les polítiques actuals del Govern del nos-
tre país amb una atac frontal a la � gura del 
Molt Honorable president Artur Mas.
Davant la situació econòmica en què es tro-
ba el nostre país, és evident que cal aplicar 
polítiques que requereixen esforços i, � ns 
i tot, sacri� cis. Tot i no ser del seu grat, el 
govern està tenint una actitud de rigor i se-
riositat i no defuig cap responsabilitat per 
difícil i impopular que sigui el fet d’aplicar 
polítiques d’austeritat. Aquestes són ne-
cessàries per reduir el fort desequilibri de 
les � nances de la Generalitat. I no oblidem 
que l’objectiu del govern és garantir la sos-
tenibilitat del nostre estat del benestar i és 
justament per assolir aquest objectiu, que 
el govern posa en marxa aquests reajusta-
ments, en gran mesura, provisionals.
Tot respectant el lliure exercici dels ciu-
tadans a manifestar-se en l’àmbit del mu-
nicipi, a mostrar la seva disconformitat, i 
sense posar en dubte el dret a la llibertat 
d’expressió, no es pot obviar l’àmbit en el 
qual es desenvolupa aquesta llibertat. No 
s’hauria de barrejar un acte lúdic i festiu 
amb la reivindicació política. El pertinent 
regidor o responsable, no ho hauria hagut 
de permetre. Per això, volem posar de ma-
nifest la nostra condemna a les manifesta-
cions encobertes de la rua de Carnaval, per 
trobar-se en un entorn lúdic i festiu.
Cal afegir també, que en el butlletí núm. 
224 del nostre municipi, es pot trobar una 
fotogra� a dels fets, (sumari grà� c) amb el 
peu de foto “imatges dels millors moments 
del Carnaval”, fent una clara al·lusió a la 
parcialitat política que ha de� nit aquesta 
publicació en els darrers anys.

CiU
La Rua de Carnaval

Hoy los ciudadanos de Sant Joan 
Despí están tomando medidas  
como la de contratar seguridad 
privada o instalar cámaras de vi-
deo vigilancia en las comunidades 
y edi� cios. 
Ya hemos denunciado en varias 
ocasiones la inseguridad en la 
que vivimos  pero ahora nos toca 
informar sobre la precariedad de 
nuestra Policía Local. El Gobierno 
Municipal mira hacia otro lado, 
obcecados en fomentar los agen-
tes cívicos como un cuerpo “pa-
rapolicial” con� ándoles funciones 
“exclusivamente reservadas a los 
funcionarios policiales según la le-
gislación vigente”,  sin la adecuada 
formación y con  la apariencia de 
autoridad  con sus “disfraces” de  
policía.
En nuestro informe sobre el es-
tado de  la seguridad en nuestra 
ciudad, destacamos la juventud de 
nuestros agentes,  pero sobre todo, 
su profesionalidad, preparación  y  
voluntad de servicio, de forma e� -
ciente y e� caz, pero las directrices 
de sus superiores y la merma en sus 
medios les condenan al desánimo 
y a buscar salida en otros cuerpos 
haciendo efectiva una pérdida de 
agentes válidos y económica para 
el municipio.  
Sólo necesitan una dirección y un 
mando directo  coherente y no ma-
nipulador, una sede digna, donde 
no se vulneren gravemente dere-
chos a la intimidad, la protección 
de datos de los propios agentes y 
ciudadanos así como la salubridad.  
Nuestros policías son nuestra ga-
rantía  de calidad de vida. Y el Al-
calde, no escucha, no actúa.

Inseguridad, suma 
y sigue

PP

Cada any pel mes de març 
s’organitzen les activitats relacio-
nades amb el Dia Internacional de 
les Dones i es fa incidència sobre 
algun aspecte que es vol reivindi-
car per continuar fent via cap a la 
igualtat real entre homes i dones: 
salaris dignes i iguals, accés als es-
pais de decisió, una vida lliure de 
violència, dret a decidir sobre el 
propi cos... són algunes de les llui-
tes que han fet les dones de tots els 
temps arreu del món.
Molts han estat els avenços acon-
seguits en els darrers anys al nos-
tre país, però les polítiques neo-
liberals dels governs de dretes a 
Catalunya, a Espanya i a Europa, 
estan fent una agressió contínua 
als drets socials i laborals del con-
junt de la ciutadania i que afecten 
especialment les dones.
En dades del mes de febrer el per-
centatge de dones aturades de la 
nostra ciutat és superior al dels 
homes, passa el mateix a la comar-
ca i a tot Catalunya i això no és es-
trany si tenim en compte com les 
polítiques de retallades estan afec-
tant a sectors laborals més femi-
nitzats.  Sanitat, educació, treball 
de cura i atenció a les persones, 
administració pública són àmbits 
on hi ha un major nombre de tre-
balladores i on s’estan suprimint 
llocs de treball, reduint horaris, 
abaixant sous, incrementant la 
temporalitat...
La reforma laboral del govern del 
PP, amb el suport de CiU, és una 
nova agressió contra les dones i, 
per tant, una raó més perquè ho-
mes i dones continuem reivin-
dicant els nostres drets. La lluita 
continua!!!

Març, un mes 
reivindicatiu

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA
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telèfons d’interès

FEBRER 2012
Temperatura mitjana: 

7,4ºC • Temperatura 
màxima: 19,6ºC EL DIA 

26  • Temperatura 
mínima: -4,1ºC  •  

Precipitació total: 5,2 
mm

 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
Ofi cina 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 Segurament les dues paraules que de� neixen millor el 
temps del febrer són “siberiana” i “sequera”. Durant la 
primera quinzena una onada de fred de primera cate-
goria ens va afectar de ple, provocant que les tempera-
tures fossin molt baixes, amb molts dies de glaçada (que 
varen malmetre alguns cultius de la zona) i màximes 
que algun dia no arribaven ni als 5,0ºC. Gèlid. Malgrat 
que pràcticament no ha plogut durant el febrer, una pe-
tita part d’aquesta precipitació va ser en forma de neu; 
res, quatre fl ocs i caiguts la nit del 2 i la de l’11. Amb tot, 
però, cal remarcar que hem tingut l’hivern més sec dels 
últims 70 anys com a mínim, i el febrer ha estat un dels 
més freds que es recorden, però si les temperatures no 
haguessin pujat tant durant l’última setmana, amb un 
ambient plenament primaveral, potser hauríem igualat, 
o ens hauríem acostat, al febrer de 1956, considerat el 
mes més fred de tot el segle XX a Catalunya.

Vivimos tiempos difíciles, en los que la 
gran mayoría de ciudadanos y ciuda-
danas sufrimos la dura crisis económi-
ca que nos azota. Ante esta situación, la 
solución que aporta a la sociedad el ac-
tual gobierno del PP se basa en promo-
ver la resignación ante unas medidas 
que nos vende como las únicas para 
salir del agujero económico. La refor-
ma laboral es el último ejemplo, unas 
nuevas reglas de juego que, lejos de 
promover el empleo, nos aboca a más 
desigualdad, más desempleo y a una 
mayor desprotección de los trabajado-
res. Los socialistas creemos que, pese 
a lo complicado de la situación, sí hay 
otra manera de hacer las cosas. 
Los trabajadores no son un mero índice 
económico. Son, y deben serlo todavía 
más, un valor a preservar y potenciar 
si queremos mirar cara a cara a Europa 
y al mundo. La opción no debe ser li-
beralizar al máximo el mercado laboral 
para, en aras de una falsa � exibilidad, 
poder competir. Competiremos con 
nuestro trabajo, con la preparación, 
el esfuerzo y la formación; generando 
oportunidades para las personas em-
prendedoras y preservando nuestro ta-
lento, evitando que busquen su futuro 
lejos de nuestras fronteras.
Para ello, la educación es fundamen-
tal. Aquí, en Sant Joan Despí, el PSC 
sigue promoviendo iniciativas para lu-
char contra el fracaso escolar con gru-
pos de refuerzo para el alumnado, con 
propuestas para conseguir que seamos 
más competentes en inglés, con alter-
nativas para las personas que quieren 
montar un negocio en los nuevos vive-
ros de empresa... 
No se trata de un objetivo imposible. 
Hay otra manera de hacer las cosas y de 
sentar las bases para seguir avanzando 
en una sociedad que garantice la igual-
dad de oportunidades.

Maneras y maneras...

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES

• Les dones de Sant Joan Despí, compromeses amb la igualtat

• Teatre i espectacles de qualitat, als escenaris de la ciutat

• Despí Enterprising Meeting: la força d’emprendre

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)
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