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El Centre Cultural Mercè 
Rodoreda fa un any • La xarxa 

de biblioteques registra més de 
177.000 visites durant el 2011
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La setmana de la gent gran
Tallers, sortides o cinema són només algunes de les activitats  de 
què, del 8 al 18 de maig, gaudiran els sèniors de la ciutat, pàg. 16

Sant Joan Despí

El 2011, més lectors
La xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí tanca l’any amb
més de 177.000 visites, pàg. 4-6

Èxit europeu del 
patinatge santjoanenc 
L’equip juvenil del Club de Patinatge Artístic, 
quart al Campionat d’Europa, pàg. 32

Un any del CC Mercè Rodoreda
El 23 d’abril de 2011 obria portes aquest equipament, un nou 
motor cultural de Sant Joan Despí,  pàg. 7

www.sjdespi.cat

Sant Jordi, la festa dels llibres
La ciutadania viu intensament una diada en què no han faltat 
les més variades propostes culturals, pàg. 18-21
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Antoni Poveda, alcalde

Competències municipals

Este mes de mayo se ha iniciado el proceso de preins-
cripción de las guarderías públicas de la ciudad (tres 
municipales y una de la Generalitat). Un proceso que 

finalizará el próximo junio con la matriculación y la corres-
pondiente asignación de plazas. Hasta aquí, todo normal. 
La cuestión es que en el momento de redactar estas líneas, 
con la preinscripción en marcha, la Generalitat todavía no 
ha concretado su aportación en la financiación de las guar-
derías para el curso 2012-2013, pese a haber anunciado que 
posiblemente habrá, de nuevo, recorte. 

Cubrir la demanda de plazas de guarderías era un compro-
miso de este gobierno 
municipal que, desde 
hace algunos años ya, se 
cumple y que queremos 
que se mantenga, que sea 
asumible para las maltre-
chas economías familia-
res y que no disminuya 
en calidad. Un servicio 
municipal pensado para dar respuesta a una necesidad so-
cial de acuerdo con una voluntad de apostar por una mejor 
educación de nuestros niños y niñas y, a su vez, que posibili-
te a los padres la conciliación de la vida laboral y familiar. Es 
una competencia no estrictamente municipal que, como en 
otros muchos campos, hemos asumido los ayuntamientos. 

Ahora se oyen cada vez más voces porque tanto comunida-
des autónomas como administraciones municipales se adel-
gacen e incluso se deja caer una hipotética intervención  del 
gobierno central para que quede claro que es lo que tenemos 
que hacer desde los ayuntamientos. Somos las administra-
ciones más cercanas a la ciudadanía y, desde el ámbito lo-
cal, solo saliendo a la calle vemos cuales son los problemas 
y necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y, si continuan 
los recortes y se concretan las medidas intervencionistas, se-
guiremos siendo nosotros los que tendremos que dar la cara 
y explicar a esos padres que van hasta el cuello que deben 
pagar más y más por la guardería; o que sencillamente el ser-
vicio ya no existe.

Aquest mes de maig s’ha iniciat el procés de 
preinscripció de les escoles bressol públiques de 
la ciutat (tres de municipals i una de la Genera-

litat). Un procés que finalitzarà el proper juny amb la 
matriculació i la corresponent assignació de places. Fins 
aquí, tot normal. La qüestió és que en el moment de re-
dactar aquestes línies, amb la preinscripció en marxa, la 
Generalitat encara no ha concretat la seva aportació per 
al finançament de les escoles bressol per al curs 2012-
2013, tot i haver anunciat que possiblement hi haurà, de 
nou, retallada.

Cobrir la demanda de places de llars d’infants era un 
compromís d’aquest govern municipal que, des de fa al-
guns anys ja, es compleix i que volem que es mantingui, 
que sigui assumible per les malmeses economies fami-
liars i que no disminueixi en qualitat. Un servei muni-
cipal pensat per donar resposta a una necessitat social 
d’acord amb una voluntat d’apostar per una millor edu-
cació dels nostres infants i, alhora, que possibiliti als 
pares la conciliació de la vida laboral i familiar. És una 
competència no estrictament municipal que, com en 

molts altres camps, hem 
assumit els ajuntaments.

Ara se senten cada vega-
da més veus perquè tant 
comunitats autònomes 
com administracions 
municipals s’aprimin i 

fins i tot es deixa caure una hipotètica intervenció del 
govern central perquè quedi clar que és el que hem de 
fer des dels ajuntaments. Som les administracions més 
properes a la ciutadania i, des de l’àmbit local, només 
sortint al carrer veiem quins són els problemes i ne-
cessitats dels nostres veïns i veïnes. I, si continuen les 
retallades i es concreten les mesures intervencionistes, 
seguirem sent nosaltres els que haurem de donar la cara 
i explicar a aquests pares que van fins al coll que han de 
pagar més i més per l’escola bressol; o que senzillament 
el servei ja no existeix.

L’Ajuntament ha
de seguir donant
resposta a través dels 
serveis municipals

El Ayuntamiento ha 
de seguir dando 

respuesta a través de los 
servicios municipales
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EL TEMA

Les biblioteques, motors culturals

S ón equipaments públics on llegir, 
fer els deures, buscar informació 
per Internet, preparar treballs, treu-

re en préstec llibres o material multimè-
dia... Són les bilioteques. 16 anys després 
d’inaugurar la primera de la ciutat, la Mi-
quel Martí i Pol, el mateix dia, el 23 d’abril, 
però de  2011, es va posar en marxa un 
segon equipament d’aquestes característi-
ques, la Mercè Rodoreda. En el darrer any, 
totes dues sumen 177.341 visites davant les 
126.330 que va registrar la Miquel Martí i 
Pol l’any 2010 (que ha deixat de rebre la vi-
sita d’uns 37.000 ciutadans, però per contra 
la Mercè Rodoreda n’ha guanyat 88.101). 
Aquest fet posa damunt la taula la creixent 
demanda d’aquests equipaments que, amb 
el temps, han evolucionat d’ésser un espai 
consagrat al préstec de documents i la lec-
tura, a esdevenir un lloc d’interrelació, de 

proximitat, d’integració social... un temple 
de cultura per a totes les edats.

Creix l’ús de les noves tecnologies
Aquesta tendència de “nous usos” de la 
biblioteca també es reflecteix en l’ús cada 
cop més alt de les noves tecnologies. Lluny, 
encara, de les xifres de préstec, el balanç de 
dades elaborat per la Diputació de Barce-
lona assenyala que de les 177.341 visites, 
23.543 han utilitzat els serveis d’ofimàtica, 
d’Internet i de Wi-Fi. Molt rellevants són 
els 8.165 usos registrats del servei Wi-Fi. 
Cada cop són més les persones que a tra-
vés de diferents dispositius (mòbils, tablets 
o portàtil) troben en la biblioteca un espai 
ideal per desenvolupar diferents activitats 
des de l’ordinador. La segona biblioteca 
també ha obert les portes a nous ciutadans 
i ciutadanes que disposen del carnet. Els 

16.063 usuaris inscrits fa que prop d’un 
50% de la població tingui el carnet de bi-
blioteca. Un 17% dels usuaris amb carnet 
són d’altres poblacions, principalment de 
Cornellà. La xarxa de biblioteques de la 
Diputació de Barcelona permet que la ciu-
tadania pugui fer-se el carnet en qualsevol 
d’aquests equipaments de la província. 
Després, és l’usuari el que decideix quina 
utilitza habitualment. Tot i que la majo-
ria de noves altes s’ha produït a la Mercè 
Rodoreda (3.243), la Miquel Martí i Pol va 
sumar el 2011, 565 nous carnets. 
Per últim, els gairebé 90.000 documents 
dels fons bibliotecari fa que a cada habi-
tant de Sant Joan Despí li correspongui 
2,75 documents, gairebé el doble dels 1,51 
que, segons les mateixes fonts, correspon 
al Baix Llobregat, que en l’actualitat té 28 
biblioteques de la xarxa.

La Miquel Martí i Pol i la Mercè Rodoreda sumen 177.341 visites el 2011• Gairebé un 
50% de la població s’ha fet el carnet a les biblioteques de Sant Joan Despí

Radiografia d’un dels serveis més valorats de la ciutat
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L’enquesta
als usuaris

Llegir, fer els deures, treure documents en préstec, 
consultar la premsa del dia o revistes especialitzades, fer 
treballs en grup... El ventall d’activitats és ampli. Coneix 
quina opinió tenen els usuaris i usuàries de les biblioteques 
de Sant Joan Despí

Sergi Abajo, 18 anys 

“L’utilitzo bastant, la 
tinc al costat de casa i 
acostumo a venir molt 
amb els companys per 
fer, sobretot, treballs en 
grup. Crec que és una 
biblioteca amb serveis 
per a tothom”

Elisabet Salas, 30 anys, 
amb els seus fills Maria 
(2 anys)  i Àlex (6)

“Fem servir, sobretot, 
l’espai de la bebeteca 
on vinc molt amb els 
meus fills a llegir i mirar 
contes. Crec que és un 
bon servei”

Josep Mª Alfambra, 47 
anys, i les seves filles 
Laura i Judit, 8 anys

“És molt còmoda i ac-
cessible. Faig els deures 
amb la filla i també 
aprofito per llegir, quan 
puc, perquè no tinc 
gaire temps”

Triana Palacios, 
22 anys

“Fa molt que sóc 
usuària i crec que és un 
equipament molt di-
vers. Faig ús de gairebé 
tots els serveis, préstec, 
consulta per Internet, 
treballs en grup...”

Lahcen Bouhaddou,
32 anys

“Sóc molt aficionat al 
Barça i vinc cada a llegir 
els diaris esportius, estic 
com a casa, el personal 
és molt amable. També 
utilitzo altres serveis, 
com Internet”

José Luis Raigón, 
49 anys

“Si hagués de posar-hi 
una nota seria d’un 
10. És molt important 
tenir equipaments que 
fomentin la cultura i la 
posin a l’abast de la ciu-
tadania gratuïtament”

Alma del Sol Treviño, 29 
anys, amb la seva filla Mar

“M’agrada el servei, hi 
ha molta varietat de do-
cuments i l’espai és molt 
maco. Sobretot agafo en 
préstec llibres i revistes 
sobre nadons, ara és el 
que més m’interessa”

Maria José Rincón, 44 
anys, amb la seva filla 
Martina, de 8 anys

“Vinc sobretot per 
la meva filla, perquè 
conegui què és una 
biblioteca, quins són els 
processos per utilizar-la, 
buscar informació, etc.”

Joan Carles Arasanz, 
46 anys

“És excel·lent en tots els 
sentits, espais, material, 
servei... Aprofito per venir 
una estona sempre que 
vaig al poliesportiu, ho he 
convertit en una rutina”

Mari Carmen Artell, 
16 anys

“Quan tinc exàmens 
vinc tots els dies a 
estudiar. També agafo 
llibres quan he de fer un 
treball. M’agrada molt 
l’espai i el personal és 
molt simpàtic”

a la Miquel Martí i Pol a la Mercè Rodoreda
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El Centre Cultural 
Mercè Rodoreda 
bufa la primera 
espelma

Va obrir portes el 23 d’abril de 2011

En aquests 12 mesos el centre ha acollit 
una setantena d’activitats amb gairebé 
140.000 participants

Biblioteca: 124.142 visites

Una celebració tan assenyalada com Sant Jordi, el 23 
d’abril, va ser la data escollida perquè les portes del Cen-
tre Cultural Mercè Rodoreda s’obrissin a la ciutadania. 

Un any després, aquest ja ha esdevingut un dels eixos culturals 
de la ciutat amb un registre d’uns 140.000 participants en tota 
mena d’activitats. Sense cap mena de dubte l’espai més utilitzat és 
la biblioteca, amb 124.142 visites en un any, 36.041 de les quals 
corresponen als quatre primers mesos de 2012. Una xifra que 
confirma (vegeu més informació a les pàgines 4 i 5) com la ciuta-
dania valora, cada cop més, la importància de fer una aposta per 
la cultura de qualitat.
L’altra “joia” del centre, el Teatre Mercè Rodoreda, també ha re-
gistrat un balanç molt positiu amb 10.733 participants en les 33 
activitats que s’han programat en aquest any. A més de teatre i 
música, l’espai ha acollit moltes altres activitats de ciutat com ara 
festivals d’entitats, o més recentment el 30è Congrés de Pneumo-
logia que va aplegar 350 professionals mèdics, d’infermeria i de 
fisioteràpia. 

Espais polivalents i versàtils
Tot i que la biblioteca i el teatre són les peces principals d’aquest 
centre, la Sala Camèlies i el pati del Diamant han generat un pol 
d’atracció per a altres activitats de petit format. La sala ha estat 
escenari d’activitats tant infantils, amb tallers i sessions de l’hora 
del conte, com de ciutat com el Club de Lectura o classes d’anglès 
per a la gent gran. Durant aquest temps, s’han registrat 1.693 
participants en 62 activitats, la majoria adreçades al públic més 
petit. Per la seva banda, el pati del Diamant és un dels espais amb 
més adeptes, sobretot durant el bon temps. Utilitzat sobretot pels 
usuaris de la biblioteca (s’estima que unes 2.400 persones), l’espai 
ha acollit fins a 8 activitats diferents que han aplegat  916 partici-
pants. També la Sala Aloma ha acollit els assajos d’entitats de ball. 
En definitiva, un centre que ha generat un nou focus cultural.

Teatre: 10.733 espectadors

Pati del Diamant: 3.316 visitants

Sala Camèlies: 1.693 participants
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El derribo de la vivienda de maestros 
de la antigua escuela Pascual Cañís 
permite mejorar el espacio

Un patio donde 
jugar mejor

Plagas bajo control

Las palomas transmiten enfermedades como los hongos

Parece un gesto sin consecuencias, pero las tiene. A veces 
no es difícil ver como los ciudanos y ciudadanas alimentan 

a las palomas u otros animales en la vía pública, como los 
gatos, sin ser plenamente conscientes de la repercusión 
que puede tener para la salud pública. En determinadas 
circunstancias, las palomas que habitan en las ciudades 

pueden convertirse en una plaga que transmiten enferme-
dades a los humanos, como los hongos, e incluso alergias. 

Además, los restos de comida pueden atraer a otros ani-
males e insectos, como ratas y cucarachas, sobre todo en 

esta época, que comienzan a subir las temperaturas. Es por 
eso que el Ayuntamiento pide la colaboración ciudadana 

para prevenir estas situaciones y complementar el trabajo 
de desinfección, desratización y desinfectación que ya se 

realiza periódicamente en la vía pública y el alcantarillado.

El deterioro del edificio, en desuso desde hace años, provocó que 
el Ayuntamiento lo derribara en febrero como medida de seguri-
dad. Una vez “liberado” el espacio se han instalado bancos, una 
fuente de agua y se ha reparado la valla del recinto. Pequeñas me-
joras que adecentan un espacio que pueden utilizar los niños y las 
niñas de lunes a domingo de 17 a 21.30 h hasta el mes de septiem-
bre (a partir de octubre el horario se reduce hasta las 20 h). 

A pesar de que el colegio cerró sus puertas hace dos años, 
el patio ahora remodelado permanece abierto por las 
tardes. Sobre estas líneas imagen del derribo de la antigua 
casa de maestros de la escuela
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Un patio donde 
jugar mejor

Premis per reconèixer 
l’esforç i el treball
L’alumnat de segon de batxillerat participa en la 
7a edició dels Premis dels Treballs de Recerca

L ‘Àrea de Serveis a la Persona va acollir, un any més, l’acte de 
lliurament dels Premis dels Treballs de Recerca de l’alumnat 
de segon de batxillerat en què han participat joves dels ins-

tituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu 
Instructiu. Aquest guardons volen reconèixer públicament el tre-
ball i la feina que fa l’alumnat de segon de batxillerat en la pre-
paració del seu treball de recerca, feina indispensable per aprovar 
aquest curs. Els premiats (a la columna de la dreta, el palmarès) 
reben un incentiu econòmic simbòlic: el primer classificat, 400 eu-
ros, el segon, 200 euros i l’accèssit, 100 euros. Un dels guardonats, 
Astyr Doncel, ha estat finalista recentment en els Premis de Tre-
balls de Recerca de la Universitat Pompeu i Fabra.

Els premiats
Àmbit ciutat1r premi, Pedagogia de la vida i la mort en una es-cola de Sant Joan Despí, d’Eva Gil (Institut Francesc Ferrer i Guàrdia) · 2n, Una aproximació al fracàs es-colar: estudi de la situació en un institut de Sant Joan Despí, de Guillem Amatller, (F. Ferrer i Guàrdia)

Àmbit científic i tecnològic1r premi, Estudi de la plataforma de software Android amb el desenvolupament d’una aplicació, d’Astyr Doncel, (F. Ferrer i Guàrdia) · 2n, Per què protegir-nos del sol?, de Marina Bujalance (CC Ate-neu Instructiu)

Àmbit ciències socials, arts i 
humanitats1r premi, Després de la tempesta. Documentació i creació d’una novel·la històrica, d’Esther Queral-ta (Institut Jaume Salvador i Pedrol) · 2n, El relat d’amor romàntic en les pel·lícules d’Hollywood des dels anys 40 fins a l’actualitat, de Carlota Beltrand (F. Ferrer i Guàrdia) · Accèssit,  “Mom, dad: I’m gay!”. A survey on teenagers coming out of the closet, de Laura Ceña (F. Ferrer i Guàrdia).

L’alcalde, Antoni Poveda, amb els premiats i finalistes d’aquesta 
edició, i amb algunes de les persones que formaven part del jurat 

Matrícula a les escoles bressol públiques
Publicació de llistes baremades: 21 de maig

Termini de reclamacions: 23, 24 i 25 de maig

Publicació de llistes amb número assignat per al sorteig 
i quadre de vacants: 29 de maig

Sorteig per determinar ordenació de sol·licituds: 7 de juny

Publicació d’alumnes admesos: 14 de juny

Matrícula: del 18 al 22 de juny

Les escoles bressol públiques ja estan immerses 
en el procés de matriculació del curs 2012-
2013. Si l’11 de maig va finalitzar el termini 
de presentació de les sol·licituds, el procés 
s’acabarà el 22 de juny amb la matriculació. 
A Sant Joan Despí hi ha més de mig miler de 
places d’aquest tipus distribuïdes en les EBM 
Sol Solet, El Gegant del Pi i El Timbal, a més 
de la Pomera, gestionada per la Generalitat.
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Inscripcions i matrícula dels 
estudis postobligatoris
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny
Matriculació ordinària: del 2 al 10 de juliol i 
extraordinària, del 7 al 13 de setembre

Cicles formatius de grau superior
Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 8 de juny
Matrícula: del 2 al 10 de juliol

Estudis que es poden 
cursar als instituts de Sant Joan Despí

· Batxillerat 
Ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials

· Cicles formatius de grau mitjà: 
comerç, cures auxiliars d’infermeria i emergències 
sanitàries

· Cicles formatius de grau superior: 
gestió comercial i màrketing, i projectes de construcció

Objetivo: 
continuar 
formándose
32 alumnos participan este curso en 
esta iniciativa que les ha formado en 
auxiliar de ventas, oficina y atención 
al público, y de montaje de 
instalaciones electrotécnicas

Preinscripción para el nuevo curso, del 
21 de mayo al 1 de junio

Andrea y Steven tienen 16 años. Abandonaron la 
ESO sin finalizarla, aunque ese paso no les hizo 
perder el tren de la formación. Muy al contrario, 

ambos encontraron en los PQPI-PTT (Programes de Qua-
lificació Professional Inicial-Pla de Transició al Treball) 
una nueva meta: la de seguir formándose fuera del insti-
tuto. Éste ha sido el primer año en el que se han impartido 
dos PQPI en Sant Joan Despí: uno de auxiliar de ventas, 
oficina y atención al público, y otro de auxiliar de mon-
taje de instalaciones electrotécnicas. Durante este tiempo, 
los 32 alumnos –jóvenes de 16 a 21 años sin los estudios 
obligatorios finalizados– reciben 875 horas de formación, 
de las cuales 200 son prácticas en empresas. También re-
fuerzan sus conocimientos de matemáticas y sus compe-
tencias en comunicación escrita y oral. Las tutorías perso-
nalizadas son básicas para comprobar la evolución de los 
y las alumnas y poder así adaptar o reforzar la formación. 
Si aprueban con una nota superior al 8 podrán continuar 
formándose a través de ciclos formativos. La inscripción 
para el próximo curso se puede realizar del 21 de mayo al 
1 de junio en las dependencias de Promoció Econòmica.

Andrea García quería dejar el instituto “suspendía y quería hacer 
otra cosa hasta que me hablaron del PQPI”. Y su vida cambió. 

“Cambié mi comportamiento, algo que no habría sido posible 
sin la ayuda de los profesores. Este sistema es más cercano, 
somos pocos alumnos y la manera de enfocar el día a día es 

diferente”. Ella participa en el curso de auxiliar de ventas –en la 
imagen, muestra el escaparate que han decorado en una óptica 

de les Planes para Sant Jordi– aunque quiere ser profesora en una 
guardería “si quieres cambiar puedes hacerlo”.

Andrea: “El sistema es más cercano”

Steven: “Volver a estudiar de otra manera”
En la imagen Steven Cardona muestra orgulloso la instalación 
eléctrica en la que ha participado a través del PQPI. “Me veía 

fuera del sistema, sin mecanismos para  volver a estudiar 
hasta que surgió la posibilidad de hacer este curso” comenta. 

“Dejé de estudiar, busqué trabajo... me sentía vencido. Ahora 
tengo una nueva oportunidad de estudiar, pero de otra ma-
nera”. Encantado con esta nueva situación Steven recomienda 

a amigos en su misma situación que no se lo piensen “aquí te 
ayudan a motivarte, algo que nos faltaba a muchos”. 
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Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny
Matriculació ordinària: del 2 al 10 de juliol i 
extraordinària, del 7 al 13 de setembre

Cicles formatius de grau superior
Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 8 de juny
Matrícula: del 2 al 10 de juliol

Jóvenes con un nuevo futuro
54 chicos y chicas de entre 18 y 24 años han participado 
en un proyecto que les ha proporcionado conocimientos 

de celador, monitor de tiempo libre o cocina

Tienen entre 18 y 24 años. No tra-
bajaban y tampoco habían fina-
lizado sus estudios obligatorios 

hasta que se puso en marcha el proyecto 
Suma’t y todo cambió. Impulsado por 
el Ayuntamiento, a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), el pro-
yecto buscaba a jóvenes que encajaran 
en este perfil para darles una oportu-
nidad de reorientar laboral y personal-
mente su vida. Y en Sant Joan Despí se 
sumaron 54 jóvenes que durante estos 
meses no han perdido el tiempo. Se han 
formado en celador sanitario, emplea-
do de oficina, monitor de tiempo libre 
infantil y juvenil, auxiliar de enferme-
ría o en cocina, han realizado prácticas 
y han trabajado competencias básicas 
como la lengua, las matemáticas o la 
informática. El balance de los impli-
cados, las familias y el profesorado no 

puede ser mejor. De los 54, 12 han fir-
mado un contrato en prácticas (uno de 
ellos ya está en plantilla), tres han con-
seguido un trabajo, cuatro siguen es-
tudiando para mejorar su formación y 
21 continúa la formación reglada. Tal y 
como señaló el alcalde, Antoni Poveda, 
durante la clausura del curso: “luchar 
contra el fracaso escolar para mejorar 
las oportunidades de los jóvenes es un 
reto transcendental para el futuro y la 
competitividad. Este objetivo siem-
pre ha formado parte de la acción de 
gobierno municipal, pero ahora, ade-
más, es una prioridad básica”. “Lo más 
importante –añadió el alcalde– es que 
estos jóvenes, con proyectos como el 
Suma’t, recuperan la autoestima, a la 
vez que adquieren habilidades que les 
permiten afrontar mejor los retos del 
mercado laboral”.
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La Asociación de Comerciantes 
Activa Despí ya ha entregado los 
premios de la última campaña 
para incentivar el comercio local, 
‘Activa Despí amb l’Esport’. Bajo 
estas líneas, de arriba a abajo, 
Maribel Moya, presidenta de la 
entidad, entrega a Javier Coma, 
que selló su papeleta en la Clínica 
Dental Dra. Emma Vila, dos en-
tradas para el Barça-Madrid que 
se disputó el 21 de abril;  Toni 
Mora, miembro de la asocia-
ción, junto a Marina Mogedano, 
de Carns JJ y Gadea Blanco, de 
Assessoria Visa, que recogen las 
entradas para dos personas a los 
polideportivos de los premiados 
de sus respectivos comercios, y 
Jordi Borrell, que selló su boleto 
en Solera Bar, y José Espada, que 
selló su papeleta en el comercio 
Pay-Pay Modas, y que también 
fue premiado con un abono para 
los polideportivos.

Concluye el programa Suma’t

El alcalde, Antoni Poveda, junto a los participantes del proyecto

Canvis en la matriculació d’infantil, primària i l’ESO
La Generalitat ha modificat algunes 
de les dates del calendari de matri-
culació dels estudis d’infantil, pri-
mària i secundària obligatòria (ESO). 
D’una banda, la publicació de la llista 

d’alumnes admesos es farà de l’1 al 
8 de juny –i no el 18 de maig, com 
s’havia anunciat inicialment–, i d’altra, 
la matrícula es realitzarà de l’11 al 15 
de juny (i no del 4 al 8 de juny inicial). 

Activa Despí entrega los 
premios de su última 
campaña
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Moción a favor de la gestión 
pública del agua

La titularidad del servicio de 
suministro de agua en la 
Región Metropolitana debe 

permanecer en manos públicas. 
Con este precepto, el Pleno del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha aprobado una moción (con los 
votos a favor de PSC, ICV-EUiA y 
CiU, y la abstención del PP) en la 
que reclama a la Generalitat que 
los municipios sigan teniendo un 
papel activo en los órganos de ges-
tión del agua, a raíz de los  cam-
bios que se han introducido en la 
legislación. La conocida como Ley 
Omnibus, aprobada por el Parla-
ment en diciembre, establece que la 
gestión del servicio de suministro 
pasa exclusivamente por la Gene-
ralitat –a través de la Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA)– y establece 
la creación del Consell de la Xarxa 
Ter-Llobregat como órgano de ges-
tión. Desde Sant Joan Despí se pide 
que también los ayuntamientos de 

la Región Metropolitana, junto al 
gobierno catalán, tengan “compe-
tencias para gestionar efectiva-
mente la red (...) y capacidad para 
decidir la tarifa que se aplicará a 
la venta de agua a los distribuido-
res”.
La presentación de esta moción 
viene motivada por las noticias re-
lativas a una posible privatización 
de la empresa Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL), empresa pública respon-
sable del servicio de captación y 
tratamiento del agua que se sumi-
nistra en la Región Metropolitana, 
y que tiene en Sant Joan Despí una 
de sus principales instalaciones. El 
acuerdo también reclama que los 
beneficios económicos que se deri-
ven de la explotación y gestión de 
las instalaciones “reviertan en la 
amortización de la deuda acumu-
lada por la ATLL y la ACA, y la 
mejora del servicio del suminis-
tro de agua a la población”.

Instalaciones de Aigües Ter- Llobregat en Sant Joan Despí

El Ayuntamiento se posiciona contrario a la 
privatización de la gestión del agua y reclama la 
presencia del mundo local en los órganos de decisión

Apoyo a los afectados 
por las ‘participaciones 
preferentes’ bancarias

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha aprobado una moción de apoyo a 
las personas afectadas por las deno-
minadas ‘participaciones preferentes’, 
un producto de alto riesgo ofrecido 
por algunas entidades financieras que 
ha provocado, de facto, que muchos 
ahorradores no puedan recuperar sus 
depósitos. Con los votos favorables 
de la mayoría de la cámara plenaria 
(PSC, ICV-EUiA y CiU aproyaron la 
propuesta, que contó con las absten-
ción del PP), la moción plantea, entre 
otras cuestiones, que a través de la 
Oficina Municipal al Consumidor se 
pueda informar a las personas afec-
tadas de la ciudad y derivarlas a las 
entidades que están trabajando para 
conseguir dar una solución a los afec-
tados, en muchos casos personas ma-
yores. La moción solicita igualmente 
a los organismos reguladores (Banco 
de España y Comisión Nacional del 
Mercado de Valores) que se impulse 
una campaña de comunicación por 
parte de las entidades fianancieras 
para garantizar “la correcta infor-
mación al conjunto de personas 
afectadas, de sus derechos y de sus 
deberes”.

La suerte de la ONCE 
sonrió en Bon Viatge
La Organización Nacional de Ciegos 
(ONCE) repartió un total de 35.000 
euros en Sant Joan Despí el pasado 
18 de abril. La suerte fue otorgada 
por Juan Pedro Baños Escada, res-
ponsable del punto de venta situado 
en el número 16 de la calle Bon Viat-
ge. Sant Joan Despí pertenece a la 
agencia administrativa de la ONCE 
en Cornellà, que presta servicio a 
290 afiliados y cuenta con 81 agentes 
vendedores de los productos de la 
organización de ciegos.
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La pagesia demana la col·laboració 
ciutadana per cuidar l’espai agrícola

Protegir un espai natural

Arriba el bon temps i de ben 
segur que són molts els ciu-
tadans i ciutadanes que apro-

fiten la bonança per fer un tomb per 
la zona agrícola i l’espai fluvial. En els 
darrers anys, l’Ajuntament i els page-
sos del Parc Agrari, a través de la Taula 
Agrària, han treballat plegats per man-
tenir aquest espai en les millors con-
dicions. No és gens fàcil conjugar els 
diferents usos d’una zona com aquesta 
que, a banda de ser una zona natural 
oberta a la ciutadania, també allotja 
les explotacions agràries de molts pa-
gesos. 
És per això que són molts els que han 
demanat la col·laboració ciutadana per 
evitar actituds incíviques que poden 
produir-se quan utilitzem aquest espai. 
Des de deixar deixalles, agafar fruita i 
verdura dels camps, trencar branques 
o, fins i tot, no recollir les deposicions 
dels animals de companyia. En aquest 

Els pagesos demanen actituds més cíviques entre els visitants d’aquesta zona

En les darreres setmanes, Ambilamp, l’associació per al reciclatge de 
làmpades, ha començat a instal·lar uns nous dipòsits de recollida de 
bombetes de baix consum i fluorescents a les ferreteries de la ciutat (tot i 
que també n’hi ha en alguns supermercats) per tal de facilitar al consu-
midor un punt per deixar aquests productes. Tant els fluorescents com 
les bombetes de baix consum tenen petites quantitats de mercuri, un 
element nociu per al medi ambient, per això han de rebre un tractament 
adequat. A més, la resta de components (vidre, plàstic i metall) són reci-
cables i reutilitzables. El reciclatge d’una bombeta suposa la no-emissió 
del CO2 equivalent al que poden absorbir 800 arbres durant un any. 
Recordeu que també les podeu portar a la deixalleria fixa i a la mòbil.

L’espai agrícola, una zona que cal presevar entre tots i totes

sentit, els pagesos també demanen que 
els animals de companyia vagin lligats 
o, al menys, que els propietaris no per-
mitin que entrin als camps. 

Són petites accions que, sens dubte, 
poden ajudar, i molt, a mantenir un 
espai que no és una zona urbana en 
què es recull les deixalles cada dia. 

Reciclem les bombetes i 
els fluorescents



1414

A l’estiu, divertir-se i aprendre

De cara a l’estiu, des de l’àmbit municipal, esportiu 
i associatiu de Sant Joan Despí s’ofereixen dife-
rents propostes dedicades al públic escolar amb la 

finalitat de, un cop acabades les classes, poder gaudir de les 
merescudes vacances amb activitats que, a banda d’oferir 
diversió i formació esportiva, també els aportin elements 
de formació i experiències de convivència. Enguany 
s’ofereixen 1.125 places de casals i campus municipals 
cada setmana, a més de les que organitzen algunes escoles 
i clubs esportius. D’aquestes, 760 són de casals i 365 de 
campus i estades multiesport. L’Ajuntament i les entitats 
mantenen així l’oferta estiuenca per a infants i joves per 
tal d’oferir alternatives a les famílies que han de conciliar 
la vida familiar i la laboral un cop acabat el curs escolar. 
Els casals, campus, colònies o campaments són una eina 
lúdica, educativa i esportiva que proporcionen als infants 
la possibilitat de desenvolupar valors com la participació, la 
sociabilitat o la solidaritat. Enguany, l’anglès tindrà, un cop 
més, un pes important amb la programació de dos casals 
específics: un per a infants i un altre per a joves. En l’àmbit 
de les entitats, la nova associació  Dansadespí també se 
suma a les propostes amb un casal d’estiu artístic.

Casals d’estiu, campus esportius, 
campaments, colònies i rutes... activitats  
estiuenques per a tots els gustos

L’Ajuntament ofereix 760 places de casals 
i 365 de campus esportius municipals, a 
més de l’oferta del món associatiu • En 
total més d’un miler de places municipals

El termini d’inscripció 
als casals i campus 
esportius municipals 
encara resta obert
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Campus esportiu d’estiu
Del 25 de juny al 27 de juliol, i del 3 al 7 de setembre
als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet

Està adreçat als infants a qui agrada l’esport i les activitats re-
creatives i que hagin nascut entre els anys 2000 i 2008, ambdós 
inclosos. L’oferta és de 235 places per setmana. Es pot escollir en-
tre horari normal (de 9 a 14 h) o ampliat (de 9 a 17 h, que inclou 
el dinar).També hi ha servei de cangur i de menjador puntual. 

Casal d’estiu municipal infantil
del 25 de juny al 31 de juliol, als centres cívics Les Planes, A. Gaudí 
i Torreblanca, i escola Sant Francesc d’Assís

Una alternativa d’educació en el lleure per a infants que hagin 
nascut entre els anys 2000 i 2009. Enguany s’ofereixen 600 places 
setmanals de casals municipals en horaris de matí, de 9 a 14 h, i 
de tarda, de 15.30 a 17 h, amb serveis complementaris d’acollida 
i menjador. Durant els dies de casals els nens i les nenes parti-
cipen en un munt d’activitats que els ajuden a relacionar-se i 
passar una bona estona.

Casals d’estiu municipals en anglès 
per a infants i joves
del 25 de juny al 31 de juliol, a l’escola Espai 3 (infantil) i 
El Bulevard (joves)

Enguany es torna a apostar pels casals d’anglès adreçats als in-
fants (nascuts entre el 2000 i 2009) i joves (nascuts entre 1996 i 
1999). L’objectiu del casal és reforçar el coneixement de l’anglès 
i potenciar-ne l’ús com a llengua vehicular de la gran majoria 
d’activitats, sempre tenint en compte l’edat de l’infant o jove. 
L’activitat està inclosa en el projecte ‘Sant Joan Despí una ciutat 
plurilingüe’ que vol incrementar la utilització d’aquesta llengua. 
Hi ha una oferta de 100 places setmanals en el cas dels infan-
tils, i d’una trentena per als joves.

Campus de futbol 
UE Sant Joan Despí
Del 25 de juny al 27 de juliol. 
De 5 a 13 anys, nacuts fins al 1999, al camp de futbol del 
Centre

Campus de futbol   
FC Levante las Planas
Del 25 de juny al 27 de juliol. 
Infants nascuts entre 1998 i 2006, al camp de futbol de les Planes

Campus d’handbol
Del 25 de juny al 27 de juliol. Per a infants i joves nascuts 
entre els anys 1996 i 2006. Als poliesportius Salvador Gimeno 
i del Mig i al parc del Mil·lenari

Campus de bàsquet
Del 25 de juny al 27 de juliol. Per a infants de 8 a 14 anys, a les 
pistes de l’institut Salvador i Pedrol i al centre esportiu Ugalde 
(pista coberta del parc de la Fontsanta)

Activitats esplai El Tricicle
Campaments (30 de juny a 6 de juliol) • colònies  (2 a 6 de 
juliol) a la comarca de La Selva • Rutes per la costa del País 
Basc (9 al 19 de juliol) • Casal de setembre (del 3 al 10)

Activitats esplai El Nus
Colònies a Ogassa • Campaments a Sant Quirze de Besora • 
Rutes: en bici per Menorca i camí dels Bons Homes (de Solso-
na a Bagà) • Casal de setembre (del 3 al 10)

Activitats esplai El Castanyot
Casal d’estiu, del 25 de juny al 20 de juliol • Colònies a Viloví 
d’Onyar, al juliol

Casal d’estiu La Pomera
del 2 al 31 de juliol, per a infants nascuts del 2009 a 2011, al 
centre d’esplai El Nus (centre cívic Sant Pancraç)

Casal escola Pau Casals
Del 25 de juny al 31 de juliol. 
de 3 a 14 anys, a l’escola

Casal escola Joan Perich Valls
Del 25 de juny al 27 de juliol (dies 30 i 31, si hi ha infants)
de 3 a 12 anys, a l’escola

Casal escola Ateneu Instructiu
Del 25 de juny al 31 de juliol
de 3 a 12 anys, a l’escola

Casal Dansadespí
Del 25 de juny al 20 de juliol, per a infants de 4 a 14 anys. a 

l’escola de dansa Espai FísicEstades de tennis, pàdel i piscina
del 25 de juny al 7 de setembre, al Tennis Sant Joan

L’equipament ofereix estades a infants i joves d’entre 4 i 18 anys 
que combinen l’aprenentatge del tennis, del pàdel, de l’anglès, la 
informàtica i piscina. També hi ha serveis de menjador, d’acollida i 
ludoteca. L’oferta és de 130 places setmanals.

Casal d’estiu municipal jove
del 25 de juny al 31 de juliol, al casal de joves El Bulevard

S’adreça a joves nascuts entre 1996 i 1999. Aquest casal, amb 30 
places setmanals, ofereix als joves activitats molt diverses com 
sortides, excursions o activitats proposades per ells mateixos. 
L’horari és de 9 a 14 h. 

per a més informació, podeu 
consultar la guia d’activitats 
d’estiu, també al web 
www.sjdespi.cat

L’oferta de les entitats:
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La gent gran, más activa que nunca
Las personas mayores, protagonistas durante el mes de mayo

La muestra de talleres, el 15 de mayo, una de las actividades más seguidas

Deporte, cultura, activida-
des lúdicas... hasta el 18 de 
mayo, la gent gran de Sant 

Joan Despí disfrutará de su semana.  
El programa de actividades de la Se-
tmana de la Gent Gran que se ini-
ció el 8 de mayo con un paseo por la 
ciudad y una sesión de ejercicios en 
el centro polideportivo Ugalde, ha 
continuado estos días con actos tan 
entrañables para el colectivo como el 
homenaje a las parejas que celebran 
sus bodas de oro (10 de mayo) o la 
tradicional muestra de pasteles (14 
de mayo).
Una de las novedades de esta edición 
es la clausura (18 de mayo) que cam-
biará su habitual formato de almuer-
zo por una merienda –baile inclui-
do– en el polideportivo del Mig. El 
Ayuntamiento ha apostado por este 
nuevo formato para hacer la activi-
dad un poco más desenfadada. Los 
tiquets para participar en la activi-
dad se pueden adquirir en los cen-
tros cívicos y en el Àrea. Consultad 
en el cuadro adjunto las principales 
actividades.

La muestra de talleres refleja las variadas actividades que realizan las personas mayores en los talleres municipales

Principales actividades
Muestra de las actividades de los talleres municipales
Martes, 15 de mayo, de 11 a 19.30 h, plaza del centro cívico Les Planes
A las 12 h se hará la exhibición de los talleres de yoga, relajación y gimnasia terapéutica, mientras que a las 18 habrá un desfile de moda con las alumnas del taller de costura a las que acompañarán las coreografías del ta-ller de bailes de salón.

Aula Cultural de la Gent Gran
Miércoles, 16 de mayo, a las 17 h, Sala de Actos del ÀreaCharla Històries recents. La masia de cal Tous i la genera-ció dels Olivé des de 1880, a cargo de Josep Maria Joa-quim Ventura.

 Salida: Girona en flor 
Jueves, 17 de mayo, a las 7.30 h
Inscripciones en el Àrea.

Clausura de actividades con una tarde 
de baile y merienda 
Viernes, 18 de mayo, a las 16.30 h
Los tiquets están a la venta en los centros cívicos y en el Àrea.



17

El decreixement i la banca ètica, eixos de 
les Utopies concretes per un món millor

Activitats solidàries fins al 5 de juny

L’economista Arcadi 
Oliveres va fer una 
xerrada el 9 de maig

Dos temes de màxima actua-
litat. Les jornades solidàries 
Utopies concretes per un món  

millor aposten en aquesta edició  per 
reflexionar al voltant de conceptes com 
el decreixement i la banca ètica com a 
alternatives a l’actual model de desen-
volupament econòmic que ens ha por-
tat a la crisi. Com cada any, les jorna-
des ens proposen diferents activitats 
per introduir-nos en les qüestions que 
s’analitzen.
D’una banda, l’economista i president de 
Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, va oferir 
el 9 de maig, al Centre Cívic Les Planes, 
un cafè col·loqui amb el tema Decreixe-
ment: via per sortir de la crisi?. Oliveres 
se suma a les veus que defensen políti-
ques ecomòmiques més sostenibles en 
un planeta on els recursos són limitats. 
Les activitats continuaran amb 
l’exposició Els bancs ens passen factura? 
de l’entitat FETS (Finançament Ètic i 

Exposició Els bancs ens passen factura a la biblioteca Miquel Martí i Pol

Solidari) fins al 16 de maig al vestíbul 
de la biblioteca Miquel Martí i Pol, i del 
17 al 30 de maig al de la Mercè Rodo-
reda. A més, podrem conèixer més de-
tall sobre la filosofia de la banca ètica a 
través del cafè col·loqui (22 de maig, a 
les 19.30 h, a la Sala Camèlies del Cen-
tre Cultural Mercè Rodoreda) Diners 
a qualsevol preu? El que cal saber de la 

banca ètica amb Isabel Sánchez, presi-
denta de Triodos Bank Catalunya. Les 
jornades s’acabaran el 5 de juny amb 
l’activitat El joc de les finances respon-
sables: Quina cara de la moneda vols? 
(a les 19 h, a l’Àrea de Serveis a la Per-
sona). Adreçada a públic adult, el joc 
pretén endinsar-nos en els objectius de 
criteris justos d’aquest tipus de banca.

L’aula d’estudi de la biblioteca 
Miquel Martí i Pol amplia horari
Al maig i al juny l’aula d’estudi ampliarà el seu horari als caps 
de setmana per donar més serveis als i les estudiants de la 
ciutat que preparen exàmens i treballs. Així, els dies 5, 6, 12, 13, 
19, 20, 26, 27 i 28 de maig, i 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24 i 30 de juny, 
a banda de l’horari habitual de la biblioteca, l’aula obrirà els 
dissabte de 16 a 23 h i els diumenges de 10 a 14 i de 16 a 22 h. 
El jovent també pot utilitzar les sales d’El Bulevard, els centres 
cívics Torreblanca i Antoni Gaudí i la biblioteca Mercè Rodore-
da, en els horaris habituals d’aquests equipaments.
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La ciutat dóna la benvinguda a la 
primavera i s’omple de cultura

La plaça medieval
Jocs d’habilitats i d’enginy, ben 
acompanyats per les bèsties 
que després participarien en 
el correfoc de primavera, van 
ser elements protagonistes a 
l’anomenada plaça medieval que 
es va dur a terme a la plaça de 
l’Ermita, dissabte 14 d’abril. Les 
imatges en són un petit exemple.

Pels volts de Sant Jordi s’han dut 
a terme gran quantitat d’activitats
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Correfoc de primavera

Les bèsties i el foc van omplir, el 14 d’abril, els carrers del barri 
Centre amb  motiu del correfoc que va donar la benvinguda a 
la primavera. La Colla de Diables de Sant Joan Despí i d’altres 

poblacions, com ara Sabadell o Santa Coloma de Gramenet, 
van engrescar el públic a participar en una cita que any

rere any agafa més protagonisme.

Lectures en veu alta: 
La plaça del Diamant i 
Sant Joan Despí Escriu

La gent gran i els lectors de les 
biblioteques van donar veu a 

dues creacions literàries: La plaça 
del Diamant, de Mercè Rodoreda 
(esquerra) i a les narracions es-
crites per ciutadans i ciutadanes 
dins l’activitat Sant Joan Despí 

Escriu (dreta).
1919
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Prop d’un miler de persones van omplir de gom a gom el poliesportiu del Mig, el passat 20 d’abril, per veure i escoltar la 
segona edició de la Cantanta infantil de Sant Joan Despí, a càrrec de l’alumnat de l’escola de música Enric Granados i de les 
escoles de la ciutat. Plegats van representar la cantata coral Rebel·lió a la cuina. Aquest projecte, liderat per l’escola de música 
Enric Granados, ha conseguit unificar l’esforç dels nens de totes les escoles de la ciutat, així com dels docents i dels centres, 
promocionant de forma comuna la música en els infants de 2n curs de primària. 

Cercavila de gegantons 
i capgrossos

Gegantons i capgrossos van 
recórrer, dissabte 21 d’abril, 
els carrers del centre de Sant 
Joan Despí. Els gegantons de 
diferents escoles i esplais van 
sortir de manera conjunta al 
carrer en una cervavila plena 
d’alegria que va cloure amb 
un ball a la plaça de l’Ermita. 
També hi van participar els 
gegants grans de la ciutat, en 
Jujol i la Creació.

Pintures d’autors 
locals i ballada de 

sardanes
La plaça de l’Ermita també 
va ser escenari d’activitats 

culturals la jornada prèvia a 
Sant Jordi, com ara el concurs 
de pintura infantil i exposició 
de pintors locals (a la dreta); 
i la ballada de sardanes amb 

l’actuació de la cobla Rambles 
(esquerra).
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Cantata infantil de les escoles

Els estudiants porten 
roses a la gent gran de la 
residència Sophos

Un Sant Jordi per pensar en els altres. Aquesta filo-
sofia ha marcat el lliurament de roses a les persones 
grans de la Residència Sophos per part d’alumnes dels 
instituts de secundària de la ciutat (a la foto). També 
a les unitats mòbils de donació de sang, que regalaven 
un llibre a cada donant.

Teatre musical infantil 
made in Sant Joan Despí

El grup de teatre local 
Hocus Pocus va aconse-
guir omplir el recinte del 
Foment Cultural i Artístic 
de gom a gom amb el seu 
musical infantil La Draga 
Draga, el 22 d’abril.

Festa de la 
primavera

La plaça del Sol Solet 
va acollir, diumenge 
22 d’abril, la festa de 
primavera, en què la 
ciutadania –i espe-
cialment els infants– 
van poder gaudir 
d’activitats de lleure 
a l’aire lliure, com ara 
tallers o l’actuació de 
l’Esbart Dansaire. Al 
mateix indret també es 
va celebrar la cinque-
na edició del mercat 
d’intercanvi de llibres.

Escriptors, de prop

Martí Gironell (a 
la fotografia de 
l’esquerra) i Rosa 
Ribas van ser 
dos dels escrip-
tors d’èxit que 
van parlar amb 
els seus lectors 
santjoanencs ben 
de prop, gràcies 
a les xerrades 
organitzades 
per a la xarxa de 
biblioteques de la 
ciutat.
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CULTURA

Una exposició repassa en imatges l’últim 
segle de la història de Sant Joan Despí

De ben segur que molts ciutadans i ciutadanes han fet 
un tomb al passat durant la visita de l’exposició Sant 
Joan Despí en imatges, que fins al 13 de maig hem 

pogut veure al Centre Jujol-Can Negre. Josep Maria Joaquim 
Ventura, un enamorat del setè art, està darrera d’aquesta 
mostra que recull, a través de gravacions i fotografies, part de 
la història de la ciutat en els darrers cent anys. Paleta i cons-
tructor, des de ben petit va sentir la crida del cinema “però 
en aquella època era un luxe tenir una càmera” comenta. 
La passió, però, no va minvar. Tot al contrari, tan aviat com 
va poder es va comprar una càmera Super 8 mm i va anar a 
veure el que considera el seu mestre, Miquel Carrera, molt 
conegut al poble en ser propietari d’una pastisseria al carrer 
Baltasar d’Espanya, “em va ensenyar, em va ajudar i em va 
engrescar a fer les meves primeres gravacions”, explica. 

Miquel Carrera, el seu mestre
De la mà de Carrera va començar a formar-se i recorda com 
si fos ahir quina va ser la seva primera gravació, una panorà-

mica des del terrat de l’actual seu de l’associació de veïns i 
veïnes El Pi que hem pogut veure a l’exposició. A més, a la 
mostra de Can Negre hem vist altres filmacions que va fer 
Miquel Carrera i en què van col·laborar, en el muntatge, Jo-
sep Joaquim Ventura i el seu germà, posant-hi veu, “eren 
sobretot gravacions d’activitats festives, com la proces-
só del Corpus, la festa de l’arbre... i també d’espais com 
l’avinguda de Barcelona quan era la riera de Fontsanta...” 
Una altra part fonamental d’aquesta exposició ha estat la gra-
vació que ha editat a partir de fotografies de la seva família 
política, “l’avi de la meva dona, Joan Gil Roca, tenia un es-
tanc al carrer Major on venia postals de Sant Joan Despí... 
La imatge més antiga data del 1909 on es veu encara el ce-
mentiri al costat de l’església, al carrer Bon Viatge”. I aquell 
nen que somiava amb fer cinema no només ho va aconseguir, 
sinó que a més a més ha estat guardonat en diversos certà-
mens de cine amateur i encara manté intactes les seves ganes 
d’aprendre. A l’exposició també hem pogut admirar un recull 
de fotografies antigues de l’arxiu municipal.

La mostra ha estat possible 
gràcies al lliurament de 
material enregistrat i 
fotogràfic de Josep Maria 
Joaquim Ventura, veí de la 
ciutat

A l’esquerra, Josep Maria Joaquim Ventura amb 
una de les càmeres que s’han pogut contemplar a 
l’exposició. A dalt, un detall del material exposat i una 
de les fotografies de la mostra
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Del 17 de maig al 10 de juny

Picasso inspira la nova exposició de Can Negre
L’alumnat de l’Escola Municipal d’Art ret homenatge a l’artista malagueny

Picasso és, segurament, un dels 
artistes espanyols més uni-
versals. Mestre de tantes ge-

neracions d’artistes, ara és l’Escola 
Municipal d’Art de Sant Joan Despí 
i els seus alumnes els que han pres 
l’obra del malagueny per inspirar-se i 
dedicar-li un homenatge que podrem 
veure al Centre Jujol-Can Negre del 
17 de maig al 10 de juny.
Una mirada picassania recull la rein-
terpretació que ha fet l’alumnat dels 
cursos de pintura, ceràmica, art in-
fantil, fotografia i moda. 
Cadascun ha treballat un aspecte 
concret relacionat amb l’obra de Pi-
casso: els de ceràmica s’han centrat 
en el quadre de Guernica; els del ta-
ller d’art infantil en Les Menines que 
va reinterpretar Picasso del quadre 
original de Velázquez; els de moda 
han dissenyat un vestit inspirat en 
l’època cubista de l’autor; els de pin-
tura han escollit les etapes més re-
presentatives de  Picasso, mentre que 
els de fotografia li reten homenatge 
a través d’imatges dels racons de la 

Barcelona més picassiana. El resultat 
ha estat una mirada diferent a l’obra 
de Picasso, un retrobament a través 
dels ulls i les mans de l’alumnat de 
l’escola, sens dubte, seguidors en més 
o menys mesura de l’obra de Pablo 
Ruiz Picasso.
A més a més, serà una bona oportu-

nitat per veure en públic les primeres 
creacions del curs d’art infantil que, 
tot i que es va posar en marxa el curs 
2010-2011, aquesta serà la primera 
vegada que participen en una ex-
posició. De fet, les seves obres, unes 
menines molt originals, han estat es-
collides com a imatge de la mostra. 

El curs d’art infantil aporta a la mostra unes menines molt especials

Podeu presentar les obres 
fins al 15 de juny
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Valoració on line 
dels centres cívics
L’Ajuntament posa en marxa una eina 
informàtica per conèixer l’opinió dels usuaris 

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
A media luz, de Jay Mcinerney
Criatures d’ultratomba, de David Mateo
Les ombres, de Jacqueline West
El callejón de las almas perdidas, de W. L. 
Gresham
Los nombres, de Don Delillo
La piràmide vermella, de Rick Riordan
El síndrome E, de Frank Thilliez
Quan érem feliços, de Rafael Nadal
Un cadáver en el desierto, d’Elise Broach
L’exèrcit furiós, de Fred Vargas

Novetats audiovisuals
Here before, de The Feelies
Desaparecer, de Maika Makovski
Contradicción, d’Eliseo Parra
Amor y otras drogas, d’Edward Zwick
El lápiz del carpintero, d’Antón Reixa

Biblioteca Mercè Rodoreda
Novetats literàries
Crim de sang, de Sebastià Alzamora
Cállame con un beso, de Blue Jeans
Los peces no cierran los ojos, d’Erri de Luca
El lector de Julio Verne, d’Almudena Gran-
des
El abuelo que saltó por la ventana y se 
largó, de Jonas Jonasson
Cuando pase tu ira, d’Asa Larsson
El enredo de la bolsa y la vida, d’Eduardo 
Mendoza
La col·laboradora, d’Empar Moliner
La dona veloç, d’Imma Monsó
Las horas distantes, de Kate Morton
Novetats audiovisuals
 L’aigua no es mou, de Folkincats
Orígenes, de Nardy Castellini
Biophilia, de Björk
Life is full of possibilities, de DNTEL
Bad as me, de Tom Waits
 Consulteu totes les novetats a:
www.facebook.com/bsjdmr 
www.facebook.com/bsjdmmp

No cal dir que les noves tecnologies ajuden a millorar en molts as-
pectes la nostra vida. I també estalvien diners. Ara fa dos anys, el 
Centre Cívic Torreblanca va començar a utilitzar un sistema de va-
loració on line per conèixer l’opinió dels usuaris i usuàries sobre els 
tallers i les instal·lacions. Amb aquest, no només s’estalviava paper 
sinó que s’acostaven les noves tecnologies a la ciutadania. L’èxit de 
la iniciativa ha animat l’Ajuntament a ampliar i millorar el sistema 
amb la configuració d’un formulari que, a través de les plataformes 
Google Doc i Google Sites, arriba als usuaris a través del correu 
electrònic. Els que no disposin d’ordinador podran omplir el for-
mulari de valoració a les instal·lacions del mateix centre. El sistema 
s’utilitzarà amb els usuaris dels centres cívics Antoni Gaudí, Torre-
blanca i el Centre Jujol-Can Negre, un cop finalitzin els cursos. 

Millora dels equipaments

Vols participar en la 20a exposició 
d’artistes de Sant Joan Despí?
Coincidint amb la Festa Major, el Centre Jujol-Can Negre 
organitza una exposició oberta a la participació dels artistes de 
la ciutat. Serà la vintena edició d’una mostra diferent on tenen 
cabuda tota mena d’estils, materials i formats. Per participar-
hi cal adreçar-se al centre fins al proper 15 de maig. Una bona 
oportunitat per donar a conèixer a la ciutadania les vostres 
inquietuds artístiques.
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A cent cap als cents •  A la primavera, una compra, 
una planta • Cantada de caramelles

A cent cap als cent!A cent cap als cent!
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EN IMATGES

Prop de 200 
persones grans 
de Cornellà, 
Santpedor, Lliçà 
de Munt i Sant 
Joan Despí van 
recórrer la ciutat 
a peu en el marc 
del projecte A 
cent cap als cent, 
impulsat per la 
Diputació de 
Barcelona i en 
què participa la 
ciutat. L’activitat, 
organitzada 
el 19 d’abril, 
convida la gent 
gran a fer esport 
per mantenir-se 
en forma.

Caramelles, una tradició que perviu

I per Pasqua va tornar la 
cantada de Caramelles que 

a Sant Joan Despí organitza 
la Societat Coral La Flora. Els 

dies 14 i 15 d’abril els cantaires 
van fer una petita cercavila 

pels principals carrers del barri 
Centre (a la imatge, davant de 

l’Ajuntament). Les caramelles 
tenien, en un principi, temàtica 

exclusivament religiosa, però en 
els últims temps han incorporat 

cançons de to més festiu. El grup 
de cantaires es planta al peu 

del balcó d’amics o de gent del 
poble per cantar.

Una compra...    ...una planta

Compra a Sant Joan 
Despí i et regalem una 
planta. Sota aquest lema, 
els dies 19 i 20 d’abril, 
es van lliurar plantes de 
temporada i aromàti-
ques als quatre barris.
Per endur-se una planta 
només calia presentar 
un tiquet de compra de 
qualsevol comerç de la 
ciutat. L’objectiu: dinamit-
zar el comerç local amb 
un regal simbòlic per 
donar la benvinguda a la 
primavera.

Caramelles, una tradició que perviu
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15 dimarts

►► ►► d’11►a►19.30►hores

►► ►► MOSTRa de TalleRS   
  SeTMana de la genT gRan 
  plaça del centre cívic Les Planes       
  hi haurà exhibició de tallers (12 h) i desfilada  
  de moda i coreografies (18 h)

Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

►► ►► 18►hores

►► ►► HORa del COnTe
 ►   biblioteca Mercè Rodoreda

 Història viatgera, a càrrec de Sandra Rossi 

16 dimecres
►► ►► 17►►hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan
 ►   Àrea de Serveis a la Persona

  amb la xerrada La masia de Cal Tous i la generació  
  dels Olivé des de 1880

17 dijous sortida►a►les►7.30►hores

►► ►► VISITa a gIROna en FlOR   
  SeTMana de la genT gRan

 ►   Àrea de Serveis a la Persona
  Preu: 35 €, inscripcions a l’Àrea 
  de Serveis a la Persona

18 divendres
►► ►► 16.30►hores

►► ►► FeSTa FInal de la SeTMana de  
  la genT gRan

 ►   poliesportiu del Mig
  Ball i berenar. Tiquets (3 €) als centres cívics i a l’Àrea

►► ►► 21►►hores► ► ► ► ►
►►►►► COnCURS de MÚSICS:    
  night Bucs Festival

 ►   casal de joves El Bulevard
  tercera edició del concurs de grups de Sant Joan Despí 

►► ►► 20►hores

►► ►► InaUgURaCIÓ eXPOSICIÓ   
		 ESCOLA	MUNICIPAL	D’ART

 ►   Centre Jujol-Can Negre
  Una mirada picassiana

19 dissabte
►► ►► 20►hores

►► ►► FInal de la CHaMPIOnS leagUe 
  en PanTalla geganT

 ►   casal de joves el Bulevard

20 diumenge
►► ►► a►partir►10►hores

►► ►► FeSTa de PRIMaVeRa
 ►   plaça de la Sardana

  l’associació de veïns i veïnes del Pi ha preparat un  
  munt d’activitats (exposició de pintors, 
  sardanes, balls, country...) per celebrar el 
   30è aniversari de la inauguració de la plaça de la   
  Sardana. A  les 21 h, al passeig del Canal, sopar popular.

►► ►► 11►hores

►► ►► ITIneRaRI JUJOl
 ►   sortida: Centre Jujol-Can Negre

  inscripcions: 93 373 73 63

►► ►► 19►►hores

►► ►► FeSTIVal de PRIMaVeRa  
  eSBaRT danSaIRe

 ►   teatre Mercè Rodoreda

►► ►► 11.30►hores

►► ►► PRIMaVeRa en BICI I ClOenda  
  dIJOUS aMB BICI

 ► 		 sortida:	recinte	firal
  darrera sortida de la temporada d’enguany   
  de la Primavera en Bici. En acabar, al recinte firal,
  es farà el sorteig de bicicletes entre els partici-  
  pants d’aquesta campanya i de Dijous amb Bici

22 dimarts
►► ►► 9.30►hores

►► ►► genT gRan: PaSSegeM 
  PeR SanT JOan deSPÍ 

 ►   sortida: Mercat municipal de les Planes     
  

►► ►► 19.30►hores

►► ►► COl·lOQUI: BanCa ÈTICa
 ►   centre cultural Mercè Rodoreda   

  (sala Camèlies)
  dins el cicle Utopies concretes per a un 
  món millor, Isabel Sánchez, presidenta de   
  Triodos Bank a Catalunya oferirà la xerrada   
  Diners a qualsevol preu?    
  què cal saber de la banca ètica

23 dimecres
►► ►► 17►hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan
 ►   Àrea de Serveis a la Persona      

  El baró de Maldà, a càrrec de   
  Núria Pujol, historiadora

25 divendres
►► ►► 19►►hores

►► ►► eSPeCTaCle aMB el  
  Mag SelVIn

 ►   centre cultural Mercè Rodoreda  
  (pati del Diamant)     
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Bany	d’escuma	a	la	plaça
La	Festa	de	l’escuma	(diumenge	10	de	juny,	13	
h,	a	la	plaça	MA	Capmany),	una	de	les	activitats	
destacades de les festes de Pla del vent-Torreblanca 
(del	8	al	10	de	juny)

►► De►10►a►14►hores►►►►►►►►►►►►►►► ► ►
DIA	INTERNACIONAL	D’ACCIÓ	PER	
a la SalUT de leS dOneS

 ►  plaça de la Sardana    
activitats de sensibilització

►► ►► De►10►a►14►hores

►► ►► PORTeS OBeRTeS SOlIdanÇa
 ► 		 seu	de	l’entitat	(Disseminats,	25)

  amb motiu del 15è aniversari hi haurà un dinar           
  popular, visita guiada al molí, inflables, etc.
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eXPOSICIOnSJUny

►► ►► 21.30►hores

►► ►► FInal COPa del ReI de  
  FUTBOl en PanTalla geganT 

 ►   casal de joves El Bulevard
  entre el FC Barcelona i l’Atlètic de Bilbao

26 dissabte
►► ►► 20►hores

►► ►► COnCeRT de ROCK aMB  
  gRUPS lOCalS  

 ►   casal de joves el Bulevard
  concert homenatge a Fernando, antic  
  membre dels Diables de Sant Joan Despí.  
  Actuaran:  Alfombra Roja, Tabü, Siete  
  Pecados i Norma Jean

 del 17 de maig al 10 de juny
	 ESCOLA	MUNICIPAL	D’ART:	
	 Una	mirada	picassiana
 Centre Jujol-Can Negre
  treballs del taller infantil de l’Escola municipal d’art

30 dimecres
►► ►► 17►hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan
 ►   Àrea de Serveis a la Persona      

  Doctor a l’Antàrtida, a càrrec del   
  doctor Íñigo Soteras

 del 17 al 30 de maig  
► elS BanCS enS PaSSen FaCTURa 
 vestíbul biblioteca Mercè Rodoreda
  cicle Utopies concretes per a un  món millor 2012

 2 dissabte
►► ►► 10►hores

► JORnada aMB aSalRe 
 ►   centre cívic les Planes   

 ►   L’entitat organitza una sessió de reflexió i debat  
  sobre el fenòmen del botellón i els joves

►► ►► 23►hores

►► ►► CONCERT:	‘RUMBA	KANAYA’
 ►   casal de joves el Bulevard 

 ►   amb l’actuació dels conjunts Chacho Muchacho  
  i Esperanza Flamenca

 5 dimarts
►► ►► 9.30►hores

►► ►► genT gRan: PaSSegeM 
  PeR SanT JOan deSPÍ 

 ►   sortida: passeig del Canal amb   
		 Creu	d’en	Muntaner				 	
 

 6 dimecres
►► ►► 17►hores

►► ►► aUla CUlTURal genT gRan
 ►   Àrea de Serveis a la Persona      

  La volta al món en 20 dies, a càrrec del  
  doctor Jaume Sunyol

 8 divendres al
 10 diumenge 

►► ►► Tot►el►dia

►► ►► FeSTeS al BaRRI Pla del  
  VenT-TORReBlanCa

 ► 		 places	MA	Capmany	i	centre	cívic	 	
  Del 8 al 10 de juny, el barri s’omplirà d’activitats:  
  habaneres i rom cremat, tallers i espectacles  
  infantils, actuacions musi cals, la mostra de  
  tallers del centre cívic Torreblanca i el popular  
  ball d’escuma, entre d’altres propostes encara  
		 per	confirmar.Consulteu	el	web	www.sjdespi.cat

 9 dissabte
►► ►► 10►a►14►►hores

►► ►► FeSTa ClOenda de la  
		 TEMPORADA	DE	L’ESPORT		
  eSCOlaR

 ► 		 parc	del		Mil·lenari,	poliesportiu	Salvador		
		 Gimeno	i	escola	Sant	Francesc	d’Assís	
  Activitats lúdiques, esportives i recreatives amb  
		 motiu	del	final	de	temporada	de	les	escoles		
		 esportives	de	Sant	Joan	Despí.	Hi	haurà	també		
		 sorteig	de	material	esportiu.

 del 12 al15 de juny  
► eXPOSICIÓ de TReBallS 
 del CenTRe OBeRT de FUSTeRIa
 biblioteca Mercè Rodoreda

 3 diumenge
►► ►► A►partir►de►les►11►hores

►► ►► FeSTeS de TORReBlanCa
 ►   església Sta. Mª de Pla del Vent

   Missa, cant coral i pica-pica

►► ►► 11►hores

►► ►► FESTIVAL	INFANTIL	D’ESBARTS
 ► 		 plaça	de	l’Ermita

►► ►► 8.30►hores

►► ►► SORTIda al MOnTSeny
 ► 		 punt	de	trobada	a	l’Àrea

   inscripcions al correu mediambient@sjdespi. net 
  o als telèfons 93 480 6013/16

►► ►► 18►hores

►► ►► COnCeRT eSCOla de MÚSICa 
  Teatre Mercè Rodoreda

 ►   actuació de final de curs

10 diumenge
►► ►► 19.15►Hores

 ►   PROCeSSÓ del CORPUS
 ►   als carrers del barri Centre

13 dimecres
►► ► 18.30►hores

►► ► llIURaMenT PReMIS RelaTS    
 BReUS dOneS I MOSTRa de TalleRS 

 ►  Teatre Mercè Rodoreda  

14 dijous
►► ► ►►18►hores

►► ► ►TalleR de PaPIROFlÈXIa
 ►   Sala Camèlies del CC Mercè Rodoreda 

 

16 dissabte
►► ► 18.45►►hores

►► ► SORTIda FOTOgRÀFICa SJd    
 CyCle CHIC  

 ►  Sortida des del CC Mercè Rodoreda 
 ►  ruta en bici pels parcs de Sant Joan Despí i concurs   

	 fotogràfic.	Inscripcions	al	correu	mediambient@sjdespi.net

►► ►► 20►hores

►► ►► PReMIS de POeSIa 
 ►   centre cívic les Planes   

 ►   lliurament dels premis del certamen de poesia  
  de l’entitat Semillero Azul
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Mig miler de participants 
a l’estrena de la 18a edició 
de la Primavera en Bici

Cada diumenge fins al 20 de maig, sortides en bicicleta per la ciutat

Sant Joan Despí fa anys que aposta per 
l’ús de la bicicleta en tots els àmbits: per 
desplaçar-se, per fer esport, per anar a 
treballar o a l’escola...
Una de les activitats més apreciades per 
la ciutadania de Sant Joan Despí és la 

campanya Primavera en bici, que se ce-
lebra des de fa 18 anys. Enguany la jor-
nada inaugural va tenir lloc el 22 d’abril 
i hi van participar prop de 500 persones.
Des d’aquesta data s’estan efectuat sor-
tides en grup cada diumenge. En ca-

dascuna d’aquestes sortides, els parti-
cipants reben un número per al sorteig 
d’una bicicleta, que es farà en la sortida 
que servirà com a cloenda de la cam-
panya, el 20 de maig al recinte firal (com 
sempre, a partir de les 11.30 hores).

Tot a punt per a la temporada 
d’estiu de les piscines recreatives 
Fontsanta. Dissabte, 9 de juny es do-
narà el tret de sortida de la temporada 
de bany, que es perllongarà fins al 2 de 
setembre. A banda de l’entrada puntual, 
hi ha diferents tipus d’abonaments: 
familiars, de mitja temporada... que 
es podran aconseguir a les mateixes 
instal·lacions de les Piscines Recreatives 
(al carrer de Sant Martí de l’Erm, 30, tel. 
93 477 20 77) i als poliesportius munici-
pals Salvador Gimeno i Francesc Calvet. 
Les Piscines Fontsanta compten amb 
dues piscines (gran i infantil), solàrium, 
zona de pícnic, taula de ping-pong i 
bar-cafeteria.

DESPÍ ESPORT
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Més de 300 infants, a l’entrenament del 
Barça d’handbol a Sant Joan Despí

Al poliesportiu municipal Salvador Gimeno

El passat 2 de maig el primer equip de 
la secció d’handbol del FC Barcelona 
va realitzar un entrenament de por-
tes obertes al poliesportiu Salvador 
Gimeno. Aquest tipus d’activitat, la 
realitza l’entitat barcelonista aprofitant 
instal·lacions que reuneixen el nivell 
de qualitat que demanda un dels mi-
llors equips d’handbol del món i amb 
la voluntat de promocionar aquest es-

port entre els infants en edat escolar.
El FC Barcelona va realitzar el seu 
entrenament amb tota la plantilla al 
complet, encapçalada pel seu entrena-
dor Xavi Pascual, i amb tots els seus 
jugadors: Rutenka, Victor Tomás, Jua-
nín Garcia, Nagy, Sabic... i el santjoa-
nenc Cristhian Ugalde.
L’entrenament de portes obertes el van 
presenciar gairebé 300 infants de 3r a 

6è de primària de diferents centres es-
colars de Sant Joan Despí: Pau Casals, 
Espai 3, Sant Francesc d’AssÍs, Gran 
Capità i col·legi El Brot.
Una vegada finalitzat l’entrenament, 
els jugadors van repartir banderins i 
fotografies i, durant gairebé una hora, 
van estar signant autògrafs i fent-se 
fotografies amb els diferents centres 
escolars participants.

Va entrenar la plantilla al complert del primer equip blaugrana, amb Cristhian Ugalde

La Asociación de Vecinos de Les Planes pone en marcha cada año el torneo de pro-
moción deportiva Francisco Becerra, que lleva el nombre del que fue un gran cola-
borador del deporte de la ciudad, sobre todo en el barrio de Les Planes. Cada año se 
potencia un deporte diferente, con actividades en colaboración con los centros es-
colares, una entidad deportiva de la ciudad, el Ayuntamiento y la dinamización de 
la Asociación de Vecinos de Les Planes. En este año corresponde la promoción del 
balonmano entre los escolares de Sant Joan Despí y será el club Handbol Sant Joan 
Despí en encargado de ello. Esta entidad está realizando sesiones de conocimiento 
y práctica del balonamno en las clases de educación física de todos los colegios de 
primaria, que tienen continuidad con entrenamientos en horario extraescolar. El 
Torneo Francisco Becerra tendrá su colofón final en una “Trobada d’ Handbol” que 
se realizará el domingo 20 de mayo, de 9 a 13.30 h. en el polideportivo Salvador 
Gimeno, con la participación de 250 niños y niñas.
Para los niños y niñas que quieran continuar practicando este deporte, el club Han-
dbol Sant Joan Despí les ofrece poder participar en los entrenamientos de la propia 
entidad hasta final de la temporda.

El torneo Francisco 
Becerra promociona este 
año el balonmano
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Comencen les inscripcions per a les escoles 
esportives de cara al proper curs

Per a les noves inscripcions (no renovacions) el termini s’inicia el 21 de maig

Es poden practicar un total 10 disciplines esportives

Comencen les inscripcions per al nou curs de les es-
coles esportives del municipi. En l’actualitat n’hi ha 
de futbol, handbol, bàsquet, tennis taula, futbol sala, 
tennis, hoquei en línia, patinatge, escacs i natació; 
així com d’aeròbic infantil i d’iniciació esportiva.
En aquestes escoles esportives,  a part de treballar 
un esport específic, es fa incidència en el nen i nena 
en la seva globalitat i se’ls ajuda a créixer com a per-
sones, ja que es tenen com a primordials els valors.

El proper dissabte 9 de juny tindrà lloc la tradicional festa que organitza l´Ajuntament com a cloenda de la tempora-
da esportiva escolar, amb elements lúdics i pràctica de múltiples esports. Les activitats es desenvoluparan de 10 a 14 
hores al parc del Mil·lenari, al poliesportiu Salvador Gimeno i a l’escola Sant Francesc d’Assís.
Hi hauran 27 activitats (karts, inflables, esports diversos...) de les quals gaudiran tots els infants que durant el curs han 
participat en les escoles esportives.

9 de juny: festa cloenda de temporada de l’esport escolar

el calendari
Renovacions: fins al 18 de maig

Noves inscripcions de Sant Joan Despí: 
a partir del 21 de maig

Noves inscripcions de fora de Sant Joan Despí: 
a partir de l’ 1 de juny
Les inscripcions es formalitzen a la seu de cada 
entitat organitzadora
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La Diputació de Barcelona ha triat 
10 municipis de la província per 
realitzar una prova pilot per tal 

de valorar el pes que té l’esport dintre 
de l’economia de la ciutat.
En aquest estudi participen municipis 
on l’esport té una important rellevància 
i el seu impacte econòmic és significa-

tiu, aquest és el cas de Manresa, Vila-
franca, Cornellà, Vilanova i la Geltrú, 
Calella i Sant Joan Despí.
Per fer aquest estudi es valoraran tots 
els aspectes econòmics de l’esport lo-
cal: recursos públics, empreses priva-
des, comerços i entitats esportives dels 
municipis.

Nou abonament ciutat al Parc Ciclista. 
Amb la creació del nou Abonament Ciutat, la ciutadania de 
Sant Joan Despí té l’accés gratuït al Parc Ciclista del Llobre-
gat, únicament cal identificar-se com a resident al municipi. 
Només s’haurà de realitzar un pagament puntual de 5 € 
per l’assegurança esportiva. Aquest abonament de ciutat es 
fa també extensiu als associats del Club Ciclista Sant Joan 
Despí.

Sant Joan Despí participa 
en un estudi sobre el pes 
econòmic de l’esport

Prova pilot per a la qual s’han triat una desena de municipis

L’objectiu és valorar quina aportació fa l’activitat 
esportiva a l’economia local

L´objectiu fonamental de l’estudi 
és arribar a valorar quin és el pes 
econòmic de l’activitat esportiva en 
el PIB de cada municipi.
Els últims estudis realitzats a Ca-
talunya determinen que el sector 
esportiu genera el 2,1% del PIB ca-
talà, per sobre de sectors tradicio-
nalment molt importants en l’àmbit 
econòmic com ara el sector tèxtil, la 
indústria química o el sector farma-
cèutic.
També es valora que el pes econò-
mic de l’esport continua pujant en 
els últims anys, malgrat la situació 
econòmica general del país i es con-
verteix en un nou sector de millora 
econòmica.
En finalitzar aquest estudi es po-
drà valorar l’impacte econòmic de 
l’esport a Sant Joan Despí, com està 
repartit entre els diferents agents 
econòmics i, comparativament, com 
estem en relació a d’altres municipis 
participants en aquesta prova i amb 
relació a les dades de tot Catalunya.
Cal ressenyar que aquesta és una 
prova pilot d’un model que encara 
no s’ha aplicat arreu de l’ Estat es-
panyol.

12 hores de pàdel a Sant Joan Despí. 
El passat 5 de maig es va celebrar la primera edició 
d’aquesta competició, que va tenir l’Accentennis Sant Joan 
com a escenari.Van participar més de 40 parelles i els 
guanyadors van estar Rubén Manou i Manolo Gómez en 
categoria masculina, i Astrid Ririn i Eugenia Manzotti en 
fèmines.
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L’equip juvenil del Club de Patinatge de 
Sant Joan Despí, quart a l’europeu
El club santjoanenc tanca una temporada que ha estat plena d’èxits

Només tres dècimes van sepa-
rar les patinadores del grup 
Xou del Club de Patinatge Sant 

Joan Despí de fer pòdium al Campio-
nat d’Europa de Patinatge Artístic i 
emportar-se medalla. Enguany la màxi-
ma competició europea ha tingut lloc a 
Catalunya, en concret a Blanes. 
L’actuació del grup santjoanenc, que 
va interpretar l’escenografia titulada El 
poder de les paraules –en què expressen 
sentiments com l’amor i la guerra i la 
pau– va fer que el públic quedés emba-
dalit mentre feien el seu exercici. 
El Grup Xou és la disciplina d’equip del 
club de patinatge artístic, que compa-
gina amb les disciplines individuals. 
L’equip, el formen patinadores amb 
edats que van des dels dotze fins als 
setze anys, i dos entrenadors: Tomàs i 
Mireia.
Tenint en compte que van tenir dues se-
tmanes per modificar la coreografia per 
al campionat d’Espanya en canviar les 
paraules al castellà, i altres dues setma-
nes per canviar-les després a l’anglès per 
al campionat d’Europa, l’esforç  ha es-

Un moment de 
la coreografia 
interpretada per 
les patinadores 
santjoanenques 

Els patinadors del Club Pati-
natge Sant Joan Despí, Ariad-
na Sánchez i Josué Atalao, es 

van proclamar campions a 
l’Open Barcelona per Parelles 

que es va celebrar a Esplugues 
de Llobregat.

tat gran per part d’aquest grup integrat 
per Ana, Sandra, Laura, Paula, Lorena, 
Gina, Estela, Blanca, Joana, Mireia, Li-
dia i Ariadna.
Aquest era el primer cop que partici-
paven en una competició europea i el 
quart lloc és la rúbrica a  un any d’èxits 
merescuts després de moltes hores 
d’entrenament.
Un any ple de reptes que va començar 
amb el tercer lloc a Barcelona, un ter-
cer a Catalunya i finalment subcam-

pionat d’Espanya a Vigo, plaça que els 
va permetre accedir per primer cop al 
Campionat d’Europa on s’ha enfrontat  
i superar equips de països  com Itàlia, 
França, Israel, Portugal, Alemanya i 
Holanda.

Actuació a Sant Joan Despí
Diumenge 16 de juny es farà el festival 
del Club de Patinatge Artístic Sant Joan 
Despí al poliesportiu del Mig, on es po-
drà veure l’actuació de les campiones.

Al Campionat d’Europa de Patinatge Artístic, celebrat a Blanes

Campions de 
l’Open Barcelona 

per parelles
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El Levante femenino 
entona el alirón y 
disputará una histórica 
promoción a Primera

El equipo femenino del Futbol Club Levante Las 
Planas de Sant Joan Despí se ha proclamado bri-
llante campeón de liga en su grupo de Segunda 

División y disputará la promoción de ascenso a Pri-
mera División. Se trata de un hecho histórico ya que, 
caso de superar las eliminatorias y de lograr el ascenso, 
se encumbraría en la élite del fútbol femenino espa-
ñol, teniendo como rivales clubs del prestigio del FC 

Barcelona, Atletic de Bilbao, RCD Espanyol, Rayo Va-
llecano...
En la primera eliminatoria de promoción, el rival que 
le ha tocado en suerte al equipo planense es el Albacete 
Balonpié, en partido que se disputa en el campo muni-
cipal de Les Planes el 13 de mayo. Si el Levante supera 
la eliminatoria se enfrentará al vencedor de la que en-
frenta al Tacuense tinerfeño y al Torrejón madrileño.

La final del 
Campionat  
Catalunya cadet, 
al Tennis Sant 
Joan Despí

Les instal·lacions del Tennis Sant 
Joan Despí van acollir el passat 
mes d’abril la final  del Campionat 
de Catalunya Cadet de Tennis. 
En categoria masculina el guanya-
dor va ser Álvaro López, del Club 
Tennis Barcino, qui va derrotar a 
la final el tennista del Laietà Toni 

Batlle per un contundent 6-0 / 
6-0.
En fèmines es va imposar Ma-
rina Guinart, jugadora del Club 
Tennis Sabadell, en derrotar la 
moldava afincada a Catalunya 
Aliona Bolsova.
En dobles masculí, Álvaro Ló-

pez va aconseguir el doblet fent 
parella amb Arturo Schmidt en 
derrotar la parella formada per 
Robert Herrera i Alberto Nieto.
L’acte de lliurament de trofeus 
va comptar amb la presència del 
president de la Federació Catala-
na de Tennis, Joan Navarro. 

Campeonas de Liga de Segunda división

Las jugadoras de Sant Joan Despí, a un 
paso de tener a Barça o Espanyol como 
rivales en la máxima categoría Las eliminatorias de promoción comienzan el 13 de mayo

Els guanyadors del campionat, Marina Guinart (CT Sabadell) i Álvaro López (Tennis Barcino)
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Catalunya ha estat, des de fa més de 30 
anys, un país pioner pel que fa al desen-
volupament de les polítiques socials i a 
la construcció d’un model propi d’Estat 
del benestar que, durant anys i especial-
ment en l’etapa del president Pujol, ha 
funcionat de forma eficient i sostenible.
El bon funcionament del model d’Estat 
del benestar català va començar a tor-
çar-se a partir de l’any 2003 amb el can-
vi polític a Catalunya. En lloc d’aprofitar 
els anys de bonança per fer reformes 
econòmiques estructurals o per incre-
mentar la inversió en innovació per 
tal de posar els fonaments d’un creixe-
ment sòlid, vam invertir els recursos en 
crear un Estat del benestar que no ens 
podíem permetre. Aquest desmesurat 
nivell de despesa ens ha portat, aquest 
any 2012, a pagar 2.000 milions d’euros 
en concepte d’interessos del deute, el 
doble que fa dos anys.
Les polítiques socials són una priori-
tat per a l’actual Govern. Les mesures 
d’estalvi tenen com a finalitat garantir-
ne la sostenibilitat i assegurar-ne l’accés 
als que més les necessiten. La despesa 
en polítiques socials va passar de re-
presentar l’any 2010 amb el tripartit un 
67,2% del pressupost a un 69,3% l’any 
2012 amb el nou Govern. Aquesta xi-
fra posa de manifest que, lluny de dis-
minuir, el pes de les polítiques socials 
sobre el total del pressupost s’ha incre-
mentat.
Davant d’una situació econòmica que 
no dóna símptomes de millora, les po-
lítiques d’austeritat són l’única alterna-
tiva per complir amb els objectius de 
dèficit que fixa la UE.
Per preservar el nostre model d’Estat 
del benestar cal que l’adaptem a la rea-
litat. No tindrem un Estat del benestar 
sòlid fins al dia que no hàgim de dema-
nar diners prestats per finançar-lo.

CiU
L’única alternativa a les polítiques 

d’austeritat és el Pacte Fiscal

En política, y más la municipal 
no se puede utilizar la mentira 
y datos falsos para construir 
un argumento político para 
atacar a otro partido que no 
comparte  ideología.
En el pasado Butlletí, el Grupo 
de ICV-EUiA atacó a nuestro 
partido y nos calificó como 
“agresores de las mujeres” por 
las medidas de reformas toma-
das por el Gobierno de Espa-
ña, y basan esta acusación con 
datos falsos del paro femenino 
de nuestra ciudad. 
Los datos reales en nuestra 
ciudad son muy contrarios 
al utilizado. El paro femeni-
no mes a mes ha descendido, 
el paro femenino mes a mes 
es inferior al de los hombres, 
además el paro femenino des-
ciende en todos los tramos de 
edad cada mes. El paro feme-
nino se reduce en 85 mujeres 
mientras que el de los hom-
bres aumenta en 43.
Utilizar datos falsos para jus-
tificar de forma enfática que 
“la lucha continua” desde una 
concejalía de este ayuntamien-
to que debe representar y go-
bernar para todos, y nunca 
incitar ataques. Es grave esta 
utilización bastarda de los da-
tos y del mensaje por lo que no 
lo aceptamos y repudiamos. 
La utilización de temas muy 
sensibles como “agresión, mu-
jeres, lucha, desempleo” son 
un juego muy peligroso e in-
deseable.

No todo vale...

PP

Con la excusa de la crisis económica, 
lo que realmente se está haciendo es 
un cambio de modelo, de una socie-
dad de derechos a una sociedad donde 
el poder, a través de privatizaciones, se 
transfiere a los mercados. Se imponen 
unas reformas, a golpe de decreto, que 
sería imposible adoptar por procedi-
mientos democráticos.
ICV-EUiA estamos en contra de unos 
Presupuestos Generales del Estado 
que atacan a los pilares básicos del 
Estado del Bienestar: Aunque direc-
tamente no bajan las pensiones, en 
realidad, con el aumento del IRPF, los 
recortes en sanidad, el pago de medi-
camentos, el euro por receta, el incre-
mento en las tarifas de gas y electrici-
dad… conllevan la pérdida de poder 
adquisitivo de las personas mayores y 
de la ciudadanía en general.
El ataque a la educación pública con 
el aumento de ratios, la disminución 
de profesorado o el incremento de las 
tasas universitarias es un atentado al 
principio de igualdad de oportunida-
des.
Con las últimas cifras del paro regis-
trado se ha hecho evidente que la Re-
forma Laboral, “vendida” por el PP 
como generadora de empleo, está sir-
viendo para todo lo contrario. La su-
presión de las aportaciones para el fo-
mento de la ocupación impedirá que 
miles de personas en situación de paro 
que ya no cobran ningún tipo de pres-
tación puedan acceder a formación y 
contratación, aunque sea de manera 
temporal, para integrarse de nuevo al 
mundo laboral.
ICV-EUiA promueve políticas de re-
distribución para luchar contra la des-
igualdad social, evitando la exclusión 
y la parálisis económica. Debemos ac-
tuar contra el desánimo, el miedo y el 
conformismo. ¡Hay alternativa!

Agresiones a los 
derechos básicos

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA



telèfons d’interès

MARÇ 2012
Temperatura mitjana: 12,9ºC 
· Temperatura màxima: 24,1ºC 

el dia 30 · Temperatura mínima: 
3,9ºC el dia 7 · Precipitació: 

36,6 mm

ABRIL 2012
Temperatura mitjana: 14,4ºC 
· Temperatura màxima: 22,6ºC 

el dia 26 · Temperatura mínima: 
5,7ºC el dia 7 · Precipitació: 

64,9 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
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 Després de tenir un hivern rècord de sec, les 
pluges van arribar coincidint amb l’arribada de 
la primavera. Un petit temporal entre el 19 i el 21 
de març (els únics dies del mes en què va ploure) 
va significar l’inici d’una sèrie d’episodis de pluja 
que van tenir lloc més endavant, i és que l’abril 
ha destacat especialment per haver plogut molts 
dies, tot i que la quantitat total tampoc ha sigut 
remarcable. Aquest temps variable i canviant del 
mes d’abril, i típic de la primavera, no va propi-
ciar que les temperatures fossin gaire altes, fins 
al punt que les temperatures registrades a final 
de març van arribar a valors més alts que els que 
s’han donat en tot el mes d’abril. I és que quan 
es diu que a la primavera arriba el bon temps, és 
bastant relatiu, perquè si bé el fred ja marxa, sol 
ploure més que a l’hivern. 

Els i les socialistes considerem 
l’educació com a un element estra-
tègic prioritari de l’acció política, 
per sortir de la crisi econòmica i 
per avançar en la consecució d’una 
societat molt més formada i cohe-
sionada. 
És per això que tenim una gran 
preocupació per les conseqüèn-
cies que estan tenint i tindran les 
decisions que s’està prenent en el 
terreny de l’educació el Govern de 
la Generalitat de Catalunya: la re-
ducció de finançament de la part 
de la Generalitat a l’etapa educativa 
del 0 als 3 anys, que repercutirà en 
un augment de quotes per part dels 
Ajuntaments i les famílies; no pren-
dre cap mesura per acabar amb 
l’abandonament escolar; no cobrir 
les baixes de docents; l’augmenten 
d’alumnat per aula; reduir el pres-
supost de les beques; la pujada de 
les matrícules universitàries que 
acabarà reduint-se únicament a 
aquells que se la puguin pagar...
La realitat és que  està en perill el 
nostre futur, perquè l’educació és 
el futur i perquè no és la prioritat 
d’un govern que posa com a excusa 
reduir en educació, amb l’únic aval 
d’una crisis purament financera.
Davant aquesta situació no ens po-
dem quedar aturats, ens hem de 
mobilitzar. Per això a Sant Joan Des-
pí i a tota Catalunya hem començat 
a recollir signatures en defensa de 
les escoles bressol i per això treba-
llarem per defensar les universitats 
i, en general, una educació pública 
de qualitat per a tothom. Perquè 
si volem una societat forta i amb 
igualtat d’oportunitats, necessitem 
una educació forta.

L’educació, prioritària!

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
• Sant Jordi 2012: els usuaris de les biblioteques recomanen
• La diada de Sant Jordi omple la ciutat de cultura
• Cantanta les les escoles i caramelles
• Correfoc de primavera i plaça medieval
• Exposició d’imatges antigues de Sant Joan Despí
• La bicicleta agafa empenta en primavera

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)
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