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Les novetats del nou curs escolar
El científi c Jorge Wagensberg obre el curs amb una conferència 
on convida a gaudir del ‘goig intel·lectual’,  pàg. 10

Sant Joan Despí

Firadespí, el 6 d’octubre
La 13a edició de la fi ra se celebrarà al carrer de Bon Viatge amb la 
participació de 88 establiments comercials i de restauració, pàg. 4-5

Il·lusió davant la nova 
temporada 
L’equip femení es reforça per afrontar el repte de 
jugar a la màxima categoria, pàg. 29

Setmana de la Mobilitat
Sant Joan Despí reivindica una ciutat més sostenible amb 
activitats com Els dijous amb bici,  pàg. 9

www.sjdespi.cat

Les biblioteques, ben valorades
Segons l’enquesta de satisfacció de la Diputació, els usuaris 
valoren el servei amb una nota d’un 8,4, pàg. 18-19
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El inicio del curso escolar marca también el inicio de 
la temporada social y política. En septiembre retoma-
mos la actividad normal tras el paréntesis estival con la 

perspectiva de la continuidad de los recortes, que en los úl-
timos días parecen haber pasado a un segundo plano como 
consecuencia del debate idependentista. En cuanto a la edu-
cación, la actividad se pone en marcha con menos recursos 
en la enseñanza pública: más alumnos y menos profesores. 
Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene la oferta de activi-
dades complementarias que ofrece a los centros: salidas y 
actos de educación ambiental, el programa de inglés y tam-
bién la continuidad del aula de refuerzo, que empezamos 
con éxito el curso pasado para ayudar a los estudiantes con 
más problemas. Afortunadamente, el trabajo desarrollado 
en los últimos años por 
las escuelas y los insti-
tutos de nuestra ciudad 
nos permite tener una 
base su� cientemente 
sólida para afrontar esta 
complicada situación 
con la garantía de que 
nuestros niños y jóve-
nes reciban la mejor educación posible.
Tenemos un gran equipo de maestros y profesores, y desde 
el equipo de gobierno municipal seguiremos a su lado. De 
igual manera, seguimos llevando adelante otras iniciativas 
como la renovada Firadespí, que tras el éxito de la edición de 
2010, realizada en la calle, hemos transformado en una cita 
anual para potenciar aún más nuestro tejido comercial urba-
no. El próximo sábado, 6 de octubre, tendremos la ocasión 
de constatar que, también en el ámbito comercial, somos 
una ciudad que se mueve y que quiere salir adelante.
La ciudad, pues, continúa funcionando y, desde la adminis-
tración municipal, a pesar de los problemas y di� cultades, 
seguiremos trabajando este curso con el mismo espíritu de 
superación y de mejora constante. Buscando soluciones y 
poniendo todo el esfuerzo en mantener la calidad de ser-
vicios que han hecho de Sant Joan Despí una ciudad ‘per 
estimar-la’.

Firadespí tornarà a 
demostrar que som una 
ciutat que es belluga i 
vol tirar endavant

Firadespí volverá a
demostrar que somos 

una ciudad que se mueve 
y quiere salir adelante

L’inici del curs escolar marca també l’inici de 
temporada social i política. Aquest setembre re-
prenem l’activitat normal després del parèntesi 

estival amb la perspectiva de la continuïtat de les re-
tallades, que en els darrers dies semblen haver passat 
a un segon terme com a conseqüència del debat inde-
pendentista. Pel que fa a l’educació, l’activitat s’engega 
amb menys recursos a l’ensenyament públic: més 
alumnes i menys professors. Tot i això, l’Ajuntament 
manté l’oferta d’activitats complementàries que ofe-
reix als centres: sortides i actes d’educació ambiental, 
el programa d’anglès i també la continuïtat de l’aula de 
reforç, que vam encetar amb prou èxit el curs passat 
per ajudar els estudiants amb més problemes. Afortu-
nadament, la feina desenvolupada en els darrers anys 
per les escoles i instituts de la nostra ciutat ens permet 
tenir una base prou sòlida per afrontar aquesta com-
plicada situació amb la garantia que els nostres infants 
rebin la millor educació possible. 
Tenim un gran equip de mestres i professors, i des de 
l’equip de govern municipal seguirem al seu costat. De 
la mateixa manera, seguim tirant endavant altres ini-

ciatives com ara la reno-
vada Firadespí, que des-
prés de l’èxit de l’edició de 
2010, feta al carrer, l’hem 
transformada en una 
cita anual per tal poten-
ciar encara més el nostre 
teixit comercial urbà. El 

proper dissabte, 6 d’octubre, tindrem l’ocasió de cons-
tatar que, també en l’àmbit comercial, som una ciutat 
que es belluga i que vol tirar endavant.
La ciutat, doncs, continua funcionant i, des de 
l’Administració municipal, tot i els problemes i di� -
cultats, seguirem treballant aquest curs amb el mateix 
esperit de superació i de millora constant. Cercant so-
lucions i posant tot l’esforç a mantenir la qualitat de 
serveis que han fet de Sant Joan Despí una ciutat per 
estimar-la.

Antoni Poveda, alcalde

Inici de curs
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EL TEMA

La nueva edición del principal escaparate del comercio urbano sale  a la calle y 
programa más de una veintena de actividades • El Ayuntamiento apoya el tejido 

comercial con iniciativas como la agilización de las licencias de actividades

La cita será el sábado, 6 de octubre, en el barrio Centre

Sant Joan Despí está a punto de 
estrenar una nueva edición, la 
número 13, del evento comer-

cial más signi� cativo de la ciudad, Fi-
radespí. Una gran oportunidad para 
conocer de cerca el amplio y diverso 
tejido comercial de la ciudad. Hace 
dos años, la � ra cambiaba de formato 
trasladando a la calle todas las activi-
dades. Un cambio de rumbo adaptado 
a las nuevas demandas que se manten-
drá debido a la gran aceptación tanto 
por parte del público como de los co-
merciantes que participaron.
Aunque la � ra es una de las iniciati-
vas municipales de más peso en el 
ámbito de la dinamización del tejido 
comercial, no es la única que realiza el 
Ayuntamiento para apoyar al pequeño 
comercio. En los últimos años se han 
intensi� cado las acciones para mejo-
rar la competitividad del comercio y 
apoyar un sector clave en la ciudad, 
el comercio de calidad, próximo y de 
con� anza. 

Asesoramiento y formación
Así, Promodespí ofrece asesoramiento 
permanente sobre temas de interés en 
este ámbito (legislación, programas, 
subvenciones, etc.); apoyo a las cam-
pañas de promoción del comercio de 
proximidad, junto a la asociación Ac-
tiva Despí o formación teórica y prác-
tica que ayuda al pequeño comercio 
a adaptarse a las nuevas demandas 
de los clientes. Entre los ejemplos se 
encuentra el programa Modernitza’t 
que, en colaboración con la Diputa-
ció de Barcelona, asesora de manera 
personalizada a los comercios, o el 
Mistery Shopping, otro proyecto que 
ayuda a mejorar los establecimientos 
después de la realización de un estu-
dio técnico especializado.

Espacios de encuentro
Por último, el interés municipal por 
seguir de cerca las necesidades del co-
mercio y mejorar sus expectativas, dio 
como fruto la creación de la Trobada 

Firadespí 2012: el comercio local 
muestra todo su potencial

Promodespí ofrece asesoramiento permanente a 
los comerciantes para mejorar su competitividad

firadespí

al carrer
amb la gent

13a

amb la gentamb la gentamb la gentamb la gent

6 d’octubre 
Carrer del Bon Viatge 2012
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Una nueva ordenanza 
agilizará la apertura 
de comercios
A pesar de la delicada situación 
económica, el tejido comercial 
continúa ampliándose y en el 
2011 se realizaron 65 altas –39 
de ellas, cambios de titulari-
dad– y 33 bajas. Para agilizar la 
apertura de nuevas actividades 
el Ayuntamiento ha aprobado 
una  ordenanza –que entrará 
en vigor próximamente– que 
simpli� ca los trámites que ha 
de hacer un ciudadano para 
poner en marcha un negocio. 

Anual de Comerç, hace ahora cinco 
años, como un espacio que Ayunta-
miento y comerciantes aprovechan 
para hacer balance de las actividades 
realizadas durante el año y plani� car 
nuevas propuestas. 
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Jornada maratoniana de actividades
El barrio Centre se llenará de actividades lúdicas y culturales para complementar la 
oferta comercial de los 72 establecimientos que participan en esta edición

En las calles Bon Viatge, Torrent d’en Negre, plaza de l’Ermita y de Catalunya

Nueva edición de Firadespí. 72 
establecimientos comerciales 
de todos los barrios han con-

� rmado su participación en este nuevo 
concepto de feria que sale a la calle para 
mostrar la amplía oferta local del sector, 
pero que también va más allá del con-
cepto comercial ya que el día 6, de 10 a 
21 h, las calles Bon Viatge, Torrent d’en 
Negre y las plazas de Catalunya y la Er-
mita acogerán una veintena de activida-
des para hacer más atractiva la jornada. 
Además, 16 establecimientos de restau-
ración se han sumado a Firatapa que 
ofrecerá una promoción de bebida y 

tapa por 2 euros. Otra de las actividades 
que no faltará será el des� le de moda en 
el que participan 15 comercios. 

Sorteo de un cheque de compra de 
600 euros y un lote de productos
Después del des� le se realizará el sor-
teo de un cheque de compra con un 
valor de 600 euros que el afortunado 
o afortunada podrá gastar en las tien-
das que han participado en Firadespí. 
Las papeletas se podrán entregar en la 
carpa de información hasta las 19.30 h. 
Además,  Activa Despí sorteará un lote 
de productos de los establecimientos 

asociados. Por otra parte, Firadespí ha 
elaborado un amplio programa de ac-
tividades dirigidas a todos los públicos. 
Así, el escenario central, en la plaza de 
l’Ermita, acogerá todo tipo de actua-
ciones, además del espacio infantil, la 
carpa de los mercados municipales y 
del concurso de postres y talleres de 
comercio justo. Por su parte, la pla-
za de Catalunya será escenario de una 
muestra de alimentación tradicional y 
artesana y de una curiosa exposición de 
vehículos eléctricos que incluye un cir-
cuito de prueba, además de actuaciones 
de grupos locales. 

10 h, inauguración y cercavila 
con la Colla de Geganters de Sant 
Joan Despí. 

De 10 a 13.30 h y de 17 a 20 h, 
muestra de vehículos eléctricos 
en la plaza de Catalunya.

10.30 h, 12 h y 13.30 h, música 
a capela. Escola de Música Enric 
Granados, en la isla interior del 
Mercat del Centre.

11 h, taller de cocina y comercio 
justo en la plaza de l’Ermita.

De 11 a 14 h y de 16 a 19 h, 
talleres infantiles en la plaza de 
l’Ermita.

al carrer
amb la gent 

Principales actividades 
6 de octubre, de 10 a 21 
La programación completa en las páginas 24 y 25 (agenda) 

y en www.sjdespi.cat y 
www. promodespi.cat

12 h y 18 h, itinerario Jujol por 
Sant Joan Despí. Inscripciones 
en Can Negre. Precio especial de 2 
euros.

De 16 a 18.30 h, entrega de los 
postres del concurso El dolç més 
just. Para participar es necesario 
inscribirse previamente en los 
centros cívicos de Les Planes y Sant 
Pancraç.

De 17 a 18 h, exhibición de break 
dance en la plaza de Catalunya.

18 h, chocolatada infantil en la 
plaza de l’Ermita.

18.50 h, Sorteo de un lote de pro-
ductos de los comercios asociados a 
Activa Despí en el escenario central.

19 h Des� le de moda en el escena-
rio central de la plaza de l’Ermita. A 
continuación, sorteo de un cheque 
de compra por valor de 600 euros.
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Conozcamos los motivos que llevan a los comerciantes a repetir su presencia en 
Firadespí y qué ha empujado a otros a hacerlo por primera vez

Encuesta entre los participantes de la XIII edición de la � ra

La voz del comercio de proximidad

El Butlletí ha querido que sean los propios comercian-
tes los que expliquen los motivos que les han llevado 
a participar en esta nueva edición de la � ra. Además 

de tener en cuenta la opinión de dos comercios que parti-
ciparon en el nuevo formato, estrenado en 2010, también 

hemos querido saber la expectativa de dos comercios que 
se han decidido a a hacerlo por primera vez. También nos 
interesa saber la opinión de la única asociación de comer-
ciantes de la ciudad, Activa Despí, que se ha implicado a 
fondo en esta actividad.

Maribel Moya, presidenta de la 
asociación de comerciantes Activa 
Despí, cree que “todas las iniciati-
vas son pocas para revitalizar un 
sector como el del comercio local 
que, no olvidemos, también crea 
ciudad”. Moya señala que el nuevo 
formato “más cercano” fomenta 
la participación “no sólo entre los 
visitantes, sino que nos ayuda a 
nosotros mismos, a los comercios 
de todos los barrios, a relacionar-
nos e intercambiar experiencias, 
algo que ahora necesitamos más 
que nunca”. Activa Despí estará 
presente en Firadespí con una carpa 
de información donde se podrán 
depositar las papeletas para par-
ticipar en el sorteo de un lote de 
productos de los comercios asocia-
dos de la entidad.

Pura Navarro, de Puzzle. Participa 
por segunda vez en el nuevo formato. 
“Me gustó el formato y por eso no he 
dudado en repetir. Con este tipo de 
� ra creo que se hace más pueblo y se 
consigue un ambiente festivo, muy 
necesario en estos tiempos.  Tendría-
mos que hacer más cosas de este tipo”. 

Marta Baró, de Beep Informàtica. 
Participa por segunda vez en el nuevo 
formato. “El resultado fue muy po-
sitivo, nuestro objetivo era darnos a 
conocer entre más personas y lo con-
seguimos, por eso repetimos. Este 
tipo de iniciativas ayudan a un sector 
que cada vez lo tiene más difícil”.

Dionisia Pérez, Nou Estil. Participa 
por primera vez. “Hace un año que 
abrí mi negocio y creo que parti-
cipar en este evento es una buena 
oportunidad para darme a conocer. 
Sin duda, iniciativas de este tipo 
ayudan al comercio local que, no ol-
videmos, también hacemos barrio”. 

Alícia Flames–en el centro, junto a Bea y 
Marta Navarro–, Big Ben Idiomes. Par-
ticipa por primera vez. “Es una oportu-
nidad de mostrar el trabajo y de impli-
carnos más en la ciudad. Después de 30 
años, el centro inicia una nueva etapa de 
relevo generacional y es buen momento 
para consolidar nuestra imagen”.

Maribel Moya, 
Presidenta de la Associació de 
Comerciants Activa Despí 

“Firadespí está ahora
más cerca de la gente”
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La línia 157 s’adaptarà a la nova xarxa 
dels autobusos de Barcelona
A l’octubre començarà a funcionar la primera fase del nou sistema 
d’autobusos de Barcelona, basat en grans línies d’altes prestacions

Juana García y Juan Manuel Ferrer. “Tal y como 
están la cosas para nosotros ha sido una suerte poder 
acceder a este piso. Es un poco pequeño, pero el em-
plazamiento es inmejorable. Estamos muy contentos”.

Aprincipi de l’octubre és previst que entrin en funcionament les pri-
meres 5 línies de la nova organització de la xarxa d’autobusos de 
Barcelona.  El nou sistema, un cop entri en servei totalment, estarà 

basat en 28 grans línies verticals (mar-muntanya, que portaran la lletra V), 
horitzontals (Llobregat-Besós, identi� cades amb una H) i diagonals (que 
tindràn la lletra D) que permetran augmentar la freqüència de pas i la velo-
citat (amb un temps de pas mitjà d’entre 5 i 8 minuts). Amb aquestes grans 
línies d’altes prestacions en connectaran d’altres. És el cas de la 157 (Sant 
Joan Despí-Passeig Marítim), que surt de l’avinguda de Barcelona amb el ca-
rrer JF Kennedy i dóna servei als barris de les Planes i Residencial Sant Joan. 
Aquesta línia connectarà –a l’alçada de Torre Melina (on s’està construint la 
nova parada de metro Ernest Lluch)– amb la nova D20, que arribarà, amb 
més freqüència i rapidesa, � ns al passeig Marítim de Barcelona.  La D20 és 
una de les línies que començarà a funcionar a l’octubre.
El transbordament, asseguren des de Transports Metropolitans de Barcelo-
na (TMB), tindrà un temps mínim i es comptarà amb informació en temps 
real. La resta de línies de la nova xarxa entraran en funcionament al llarg 
de 2013. TMB pretén així  fer de la xarxa de busos un servei que faci més 
e� cient el transport públic en superfície a la ciutat.

Connectarà amb la línia D20, amb més frequència i menys temps de trajecte

El recorregut de la 157 s’adapta a la nova línia D20

L’ús de l’autobús augmenta a la ciutat 
durant el primer semestre de 2012

El vicepresident de Transports i Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va presentar al 
juliol les dades d’utilització del transport públic 
durant el primer semestre de 2012. El balanç 
presentat per Poveda con� rma una tendència 
que es va iniciar el 2010: la utilització, cada cop 
més notable, del transport públic. Set de les 
10 línies d’autobusos que passen per Sant Joan 
Despí han registrat pujades, la més notable, amb 
un increment del 29,8%, correspon a la L79 que 
uneix Sant Boi amb la Diagonal. Molt destacada 
ha estat la pujada, d’un 14,4%, de la L46, o de la 
L77, amb un 5,8%. Per contra, les línies que més 
passatgers han perdut han estat la línia 78 i N12.

       2012       2011  Variació

L46  440.979  385.529  +14,4%
L77  154.825  146.347  +5,8%
L52  515.444  493.925  +4,4%
L10  768.339  772.584  -0,5%
L79  364.245  280.691  +29,8%
JT  44.035  41.288  +6,7%
N12  110.854  114.732  -3,4%
N15  98.560  96.786  +1,8%
157  1.563.845 1.564.683 -0,05%
63  921.508  896.652  +2,77
78  571.037  612.792  -6,81

Balanç d’usuaris gener-juny de 2011 i 2012
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Més informació a www.bicibox.cat
o trucant al 93 480 15 59
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El Bicibox registra 10.700 usos anuales
El Àrea Metropolitana 
de Barcelona realiza una 
campaña para reforzar la 
información sobre esta red 
de aparcamientos seguros

Después de un periodo de pruebas, 
en julio de 2011 Sant Joan Despí 
se convertía en el primer muni-

cipio del Àrea Metropolitana de Barcelo-
na en disponer de un nuevo e innovador 
sistema de aparcamiento para bicicletas, 
el Bicibox. Desde entonces, el servicio 
cuenta con 92 usuarios a los que hay que 
sumar otros 16 que han iniciado el proce-
so de alta. Respecto al sexo, 60 usuarios 
son hombres y 32, mujeres. Repartidos en 
11 ciudades metropolitanas, su objetivo es 
ofrecer un espacio seguro donde aparcar 
las bicicletas y favorecer una movilidad 
más sostenibles en los desplazamientos.
En este año, en los 19 módulos, de 7 y 14 
plazas, se han realizado 10.795 acciones 
(cada aparcamiento o recogida de la bi-
cicleta) siendo el polideportivo Francesc 
Calvet, con 1.460 acciones, la estación 
más activa de la ciudad, seguida muy de 
cerca por el Centre Miquel Martí i Pol, 
con un registro de 994 acciones. 
Por último, el periodo de gratuidad del 
Bicibox se ha vuelto a ampliar. Más infor-
mación en el teléfono 93 480 15 59 o en 
www.bicibox.cat.

A principios de septiembre se 
hizo una campaña informativa 
en la ciudad para explicar las 
ventajas de utilizar el aparca-
miento seguro  de bicicletas 
Bicibox
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Sostenibles, també 
en els desplaçaments
La primera sortida de la cinquena edició del 
programa ‘Els dijous amb bici’ es farà el dia 27

Agafar la bicicleta, caminar o utilitzar el transport públic són algu-
nes de les accions quotidianes que més ajuden a mantenir i mi-
llorar la qualitat de l’aire. La Setmana de la mobilitat sostenible i 

segura, que enguany porta el lema Mou-te en la direcció correcta, ens torna 
a proposar aquest mes, del 22 al 29, activitats encaminades a prendre cons-
ciència de la necessitat de fer més sostenibles els nostres desplaçaments, 
sobretot, els diaris. La bici tornarà a tenir un pes especí� c amb activitats 
que van des de tallers per aprendre a anar-hi o de mecànica (23 de set-
embre) a la passejada que recorre diferents municipis del Baix Lobregat 
i l’Hospitalet (30 de setembre). A més, el 27 de setembre, s’engega la cin-
quena edició del programa ‘Els dijous amb bici’, una iniciativa que convida 
la ciutadania a agafar aquest vehicle tots els dijous � ns al 13 de desembre. 
Consulteu el programa al quadre adjunt.

La ciutat s’adhereix a la Declaració de Vic Rio+20

20 anys després de la primera Cimera de la Terra que va inspirar, anys 
després, la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, les 
Nacions Unides han celebrat a Rio la Conferència per al Desenvolupament 
Sostenible, trobada que de manera col·loquial rep el nom de Rio+20, i ha 
declarat el 2012 Any Internacional de l’Energia Sostenble per a Tothom. 
En els darrers anys el món local ha fet seu el discurs de la sosteniblitat i ha 
engegat nombroses iniciatives que ara, a través d’aquesta Declaració de Vic, 
amplia els objectius. El Ple del 20 de juliol va donar suport a la declaració 
de Vic amb els vots favorables de tots els partits polítics.

Dimecres, 26 de setembre, de 10 a 13 h, 
parc del Mil·lenari
Puja al bus. Visita un bus per conèixer 
com fer un ús cívic del transport públic. 

Divendres, 28 de setembre, de 9 a 11 h
Cursa de transports als àmbits integrats 
organitzada per l’Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic on es compa-
ren costos i temps de viatge del vehicle 
privat amb el transport públic. 

Diumenge 30 de setembre 
Passejada en bicicleta per l’Hospitalet, 
Cornellà, Sant Boi, Esplugues, Sant Just 
Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu. 
Els participants de Sant Joan Despí es 
trobaran a les 11.15 al parc del Sol Solet 
(inscripcions, mitja hora abans). Al � nal 
de la sortida, al parc de Torreblanca, es 
farà el sorteig de bicicletes.

Diumege, 30 de setembre, a les 11.30 h
Caminada cultural per les masies de Sant 
Joan Despí, un passeig per conéixer un 
dels emblemes del patrimoni santjoa-
nenc. Inscripcions al Centre Jujol-Can 
Negre (cannegre@sjdespi.net o al telèfon 
93 373 73 63).

Les sortides es faran el 27 de setembre, el 
4, 11 18 i 25 d’octubre, el 8, 15, 22 i 29 de 
novembre i el 13 de desembre. Ja ho sabeu, 
si ompliu un 80% de les caselles del carnet 
rebreu un obsequi i la possibilitat de partici-
par en el sorteig de diferents premis. La ciu-
tadania pot aconseguir el carnet i segellar-
lo als centres cívics, el Centre Cultural Mercè 
Rodoreda, l’Ajuntament, els poliesportius, a 
l’Àrea de Serveis a la Persona i a l’Ofi cina del 
Bicibox (carrer del Barcelonès, 5, a Corne-
llà). Els estudiants ho poden fer als centres 
educatius.

Programa d’activitats de la 
Setmana de la mobilitat

5a edició del programa
‘Els dijous amb bici’
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Entre les novetats es troba la implantació de l’horari intensiu als instituts públics 

Les aules es tornen a omplir
El científi c Jorge Wagensberg obre el curs escolar a la ciutat

“Apostar pel goig intel·lectual”
Aconseguir provocar el ‘goig 
intel·lectual’ a través dels bons estí-
muls, la conversa i la comprensió, 
aquesta és la recepta que va fer Jorge 
Wagensberg davant mestres, profes-
sors i directius de les escoles i instituts 
de Sant Joan Despí en l’acte o� cial 
d’inici del curs escolar 2012-2013, 
elpasst 5 de setembre. L’actual director 
cientí� c de la Fundació ‘la Caixa’ i 
professor de la Universitat de Barcelo-
na ha estat el convidat d’enguany per  
pronunciar la conferència inaugural 
del curs. El que ha estat director del 
Museu de la Ciència de Barcelona 
durant més d’una dècada, aposta per 
“generar bons estímuls, que són 
els que generen coneixement”, així 
com “provocar les contradiccions, 
tot augmentant la densitat de les 
experiències” i, sobretot, “potenciant 
la conversa per arribar a la compren-
sió”. 
Per la seva banda, l’alcalde, Antoni 

Poveda, va assenyalar la necessitat 
de “posar més en valor la � gura del 
professor” i va animar la comunitat 
docent, tot i la greu situació actual, 
a continuar treballant  “per evitar 
fractures socials i garantir la igualtat 
d’oportunitats”. Poveda també va 
assegurar als representats de les 
escoles i els instituts de la ciutat que 
l’Ajuntament mantindrà aquest curs 
els diferents programes complemen-
taris que posa al servei dels centres 
educatius sobre temes com l’anglès, el 
coneixement de la natura o les aules 
de reforç, una experiència iniciada el 
curs passat amb bons resultats. Ramon 
Simón, inspector del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
va destacar els punts forts que té el 
sistema educatiu a Sant Joan Despí, 
com ara “la cohesió educativa, sense 
grans diferències entre centres” i  
“el compromís de l’Ajuntament per 
treballar conjuntament”.

A la dreta, el cientí� c Jorge Wagensberg, amb l’alcalde, Antoni Poveda, 
durant la presentació del curs 2012-2013

Els estudiants de Sant Joan Des-
pí  han tornat a les classes. 
Enguany s’han matriculat un 

total de 4.826 alumnes en infantil, 
primària, secundària obligatòria, ba-
txillerat i cicles formatius, una xifra 
superior al curs 2011-2012, sobretot 
per l’augment d’alumnes en els estudis 
postobligatoris. Les dades posen de 
manifest l’opció que han escollit molts 
joves davant el context actual de crisi:  
continuar estudiant i formant-se per 
tenir més oportunitats laborals. No en 
va aquest col·lectiu, el de la gent jove, 
és un dels més castigats per les altes 
taxes d’atur.
L’increment més espectacular s’ha 
produït en batxillerat, que ha passat 
de 224 alumnes a 304, seguit dels ci-
cles formatius, de 263 alumnes als 314 
d’enguany. Les xifres de l’ESO també 
parlen per si mateixes: hem passat de 
1.149 alumnes a 1.191 nens i joves. 
A més, enguany es torna a posar en 
marxa dos PQPI (Programa de Qua-
li� cació Personal) adreçat a 32 joves 
de 16 a 21 anys que no han � nalitzat 
els estudis obligatoris. Aquests joves 
tornaran a formar-se en auxiliar de 
vendes, o� cina i atenció al públic, i en 
auxiliar de muntatge d’instal·lacions 
electrotècniques en edi� cis. En el cas 
d’infantil i primària, les dades de vo-
lum d’alumnat són molt similars al 
curs passat,  passant de 2.958 a 2.950 
alumnes. Per últim, les escoles bressol 
públiques han iniciat aquest curs amb 
495 nens i nenes, deu menys que el 
curs passat.
Però el curs escolar ens ha portat al-
tres novetats com ara la implantació 
de l’horari intensiu en els dos instituts 
públics de la ciutat, o la possibilitat que 
els estudiants portin als menjadors es-
colars les seves pròpies carmanyoles. 

Una mesura no exempta de polèmica, 
que en el cas de Sant Joan Despí és re-
sidual. Al tancament d’aquest Butlletí 
tan sols dues famílies de les cinc esco-
les i dos instituts públics ho han dema-

nat. L’inici d’aquest curs també ha estat 
marcat per la disminució de les plan-
tilles de professors i mestres. A Sant 
Joan Despí n’hi ha 17 menys, quatre 
d’ells de mitja jornada.
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A més de fruites i verdures dels camps de Sant Joan Despí, enguany les escoles 
també consumiran llegums i pasta procedents d’una cooperativa ecològica

Aliments saludables als menjadors escolars
El curs passat, els menjadors van consumir productes frescos de la ciutat

Nova edició dels grups  de pares i mares
Ara fa 15 anys, l’Ajuntament de Sant Joan Despí va posar en 

marxa els grups de pares i mares, unes trobades que pretenien 
ser un espai d’interrelació per a famílies amb � lls d’edats similars. 

El proper grup que es formarà està adreçat a famílies amb � lls 
d’entre 12 i 16 anys. Les sessions, gratuïtes i dinamitzades per una 
psicòloga del Departament d’Educació, es faran els dies  9, 16, 23 
i 30 d’octubre i 6, 13, 20 i 27 de novembre, de 18 a 19.30 h a l’Àrea 

de Serveis a la Persona. Si voleu participar-hi us heu d’inscriure 
� ns al 5 d’octubre en aquestes mateixes dependències municipals 

(avinguda de Barcelona, 41) o al telèfon 93 477 00 51.

Del camp de Sant Joan Despí a les 
nostres escoles, sota aquest nom 
tan il·lustratiu tots els men-

jadors escolars –tret d’aquells que te-
nen contractat un servei d’àpats extern 
al centre– han participat, en el darrer 
curs, en un projecte pilot impulsat per 
l’Ajuntament amb la complicitat dels pa-

gesos de la ciutat. Es tractava ni més ni 
menys d’omplir el rebost de les escoles 
de productes agrícoles conreats a Sant 
Joan Despí, una iniciativa que aposta 
per la sostenibilitat –ja que es redueixen 
les emissions que representen el trans-
port de les mercaderies– i pels produc-
tes de qualitat i respectuosos amb el 

medi ambient que tenim a l’horta de la 
ciutat. Ara, i atès l’èxit de la iniciativa, els 
llegums i les pastes seran subministra-
des per una cooperativa de comerç just 
que segueix criteris ecològics. D’aquesta 
manera, l’alimentació dels escolars no 
només serà de més qualitat, sinó que a 
més estan seguint criteris de compra més 
justos per a tothom.

Fruites i verdures santjoanenques
Així, durant el curs els pagesos locals 
han subministrat a les escoles enciams, 
cols, coli� ors, pomes, préssecs, prunes... 
això sí, sempre productes de tempora-
da. A tall d’exemple, s’han repartit 2.632 
kilos de pomes i 1.500 unitats, aproxi-
madament, d’enciams. Segons explica 
el president del Centre Mediambiental 
L’Arrel –entitat intermediària entre els 
pagesos i les escoles– Àngel Arroyes, “la 
valoració no ha pogut ser més positiva. 
En el cas dels agricultors és molt im-
portant que els seus productes siguin 
valorats més enllà del sol fet de ser una 
mercaderia bona, de qualitat, sinó pel 
valor mediambiental i conscienciador 
entre els més petits, de poder gaudir de 
productes conreats al costat de casa”. 

Els infants coneixen de prop les verdures i fruites del camp santjoanenc a través de diversos 
projectes educatius. Ara, � ns i tot les poden tastar als menjadors escolars
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L’Ajuntament posa a l’abast d’escoles i instituts un centenar de propostes per 
complementar la formació dels estudiants fora de les instal·lacions educatives

Educar més enllà de les aules
Cultura, medi ambient, anglès, reforç a l’estudi... en el programa municipal de serveis educatius

L’educació no és només dins de les 
aules. Un any més, l’Ajuntament 
ha elaborat un complet Progra-

ma de Serveis Educatius que aglutina 
les propostes que la gran majoria de 
departaments municipals ofereixen a 
l’alumnat d’infantil, primària i secun-
dària per complementar la seva for-
mació. Es tracta d’obrir les portes de la 
ciutat als estudiants i escolars perquè 
coneguin la realitat del seu dia a dia. 
Enguany es mantindran les prop de 
cent activitats que ja es van oferir l’any 
passat, incloses les tres principals no-
vetats del curs passat: les estades lin-
güístiques, el projecte ‘Acompanya-
ment a l’estudi’ i les ‘Maletes viatgeres’. 
Adreçades a l’alumnat de primer de 

batxillerat, les estades lingüístiques 
proposen una estada de quinze dies 
en un país de parla anglesa i la partici-
pació en els casals d’estiu a través d’un 
certamen que convida els estudiants a 
defensar de manera oral la importàn-
cia d’aprendre l’anglès. Gràcies a això, 
aquest mes de setembre tres noies dels 
centres de secundària de Sant Joan 
Despí han viatjat a Cork, Irlanda, per 
millorar les seves competències en an-
glès.

Acompanyament a l’estudi
Aquest projecte pilot contra el fracàs 
escolar va ajudar 80 estudiants de 
5è i 6è a millorar els seus resultats 
acadèmics a través de classes de reforç 

amb professorat quali� cat dos cops a 
la setmana. El programa es va fer de 
manera experimental durant qua-
tre mesos però enguany es posarà en 
marxa a l’octubre atesa la bona aco-
llida. També es mantindrà l’activitat 
‘Maletes viatgeres’, una iniciativa de 
les biblioteques Miquel Martí i Pol i 
Mercè Rodoreda que acosta la lectura 
a les famílies tot facilitant-los una ma-
leta amb material divers (llibres, dvd, 
cd...).

Medi ambient, cultura...
A banda d’aquestes novetats, les ac-
tivitats relacionades amb el medi 
ambient i les culturals són de les que 
tenen més demanda entre les escoles.

Sobre aquestes línies,  infants participant en un taller d’esgra� at, a Can 
Negre. A la dreta, un altre fa un niu de fang 
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La subida del IVA representa para el 
Ayuntamiento un coste de 500.000 € al año
El consistorio estudia como minimizar el impacto en los servicios municipales con 
la premisa de mantener el nivel de prestaciones y el equilibrio presupuestario

Repercusión en los gastos de la administración local

La entrada en vigor del Real De-
creto-Ley 20/2012 de 13 julio 
aprobado por el Gobierno cen-

tral de Mariano Rajoy ha signi� cado, 
entre otras cuestiones, la obligatorie-
dad de aumentar los tipos impositi-
vos del IVA. La medida está en vigor 
desde el 1 de septiembre. Esta deci-
sión, que afecta directamente a las 
economías familiares, también tiene 
repercusión en las arcas municipales. 
Según el real decreto, el tipo impositi-
vo general pasa del 18% al 21%, aun-
que hay determinados ámbitos donde 
el aumento porcentual es superior.
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
estima que este aumento –el porcen-
taje varía en función del servicio, uno 
de los más afectados es el relativo a 
las actividades deportivas– supondrá 
para la economía municipal un enca-

recimiento del coste de los servicios 
que ofrece de alrededor de 500.000 
euros al año. Es decir, mantener el 
nivel de los servicios (recogida de ba-
suras, alumbrado público, pago a pro-
veedores, etc.) costará medio millón 
más de euros más el próximo año.

Delicado equilibrio
Uno de los más afectados será el de 
la prestación de servicios deportivos, 
donde el IVA que soporta el Ayun-
tamiento pasa del 8% al 21% enca-
reciendo de forma muy signi� cativa 
los costes, por ejemplo, de los polide-
portivos municipales. Otras subidas 
signi� cativas afectan a las actividades 
culturales que pasan de tener un IVA 
reducido del 10% al tipo normal del 
21%.
Ante esta situación, el Ayuntamiento 

de la ciudad está estudiando cuáles 
son las medidas más convenientes 
que ha de tomar con el objetivo de 
mantener el nivel de servicios y pres-
taciones con el menor impacto eco-
nómico posible sobre la ciudadanía. 
Hay que tener en cuenta que estas 
medidas también han de ir encami-
nadas a mantener el equilibrio � nan-
ciero de los presupuestos municipa-
les.
Ante esta delicada situación econó-
mica (recordemos que las familias 
ya están notando la repercusión de 
la subida del IVA en su consumo pri-
vado), el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí trabaja para que el objetivo co-
mún, el de ofrecer servicios de cali-
dad a la ciudadanía, no disminuya y 
continúe en la misma línea desarro-
llada en los últimos años.

La actividad deportiva es uno de los ámbitos más afectados por el aumento ya que pasa de tener un IVA del 8% al 21%
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Un centre cultural de premi
L’equipament Mercè Rodoreda participa en dos concursos d’arquitectura de renom

No va guanyar però haver estat se-
leccionada ja és un premi. La bi-
blioteca Mercè Rodoreda va ser 

una de les 35 obres seleccionades de les 
282 que es van presentar per participar en 
la darrera convocatòria dels Premis FAD 
que premien, en diferents categories, els 
millors projectes de la península ibèrica. 
Obra de l’arquitecte Carles Llinás, l’edi� ci 
destaca per la transparència i interrelació 
dels espais interiors i exteriors amb una 
important presència de vegetació tant en 
la coberta com  en el pati interior. 
Però aquest no ha estat l’únic premi al 
qual ha optat aquesta arquitectura. La 
biblioteca i el teatre (obra també dels ar-
quitectes tècnics Olga Méliz i Francisco 
Sánchez) han estat una de les 52 candida-
tures seleccionades de les 193 que es van 
presentar als Premis Catalunya Cons-
trucció 2012 que organitza el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de Catalunya. La rehabilitació 
de Can Negre, obra de l’arquitecte Josep 
Llobet i l’arquitecta tècnica Judith Daban, 
també va ser seleccionada en l’apartat 
d’Intervenció en edi� cació existent.

Seleccionada als prestigiosos Premis FAD d’Arquitectura

Lluminositat, espais oberts, verd... elements que destaquen en l’edi� ci
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El 2 de octubre comienza la temporada del programa Passegem per Sant Joan Despí y el 
día 10, la artista Núria Feliu presenta el recital de sardanas Desvetllant poemes

La gent gran inicia un nuevo curso 
repleto de actividades 

Alrededor de 400 personas en los talleres municipales

En octubre, nueva campaña de 
vacunación de la gripe común

Durante el próximo mes de octubre los dos am-
bulatorios de la ciudad, Les Planes y Sant Joan 
Despí 1, iniciarán la campaña de vacunación de 
la gripe común que se realiza cada año. Se reco-
mienda vacunarse a las personas mayores de 65 
años, a enfermos crónicos además de al personal 
que trabaje en servicios públicos. Las personas 
interesadas ya pueden solicitar su cita para vacu-
narse e en sus respectivos centros sanitarios.

Nuevo taller para personas que cuidan 
a familiares con dependencia

El taller, que se pondrá en marcha en octubre, ofrece 
un espacio semanal de apoyo emocional y de ayuda 
mútua para personas cuidadoras no profesionales.  El 
grupo será dirigido por una professional que ayudará a 
las personas participantes a facilitar su relación con el 
intercambio de experiencias y el apoyo psicológico. En 
total se realizarán 10 sesiones semanales de una hora y 
media de duración. Más información e incripciones en 
el Àrea de Serveis a la Persona (93 477 00 51).

La gent gran también ha vuelto de 
vacaciones y también vuelve a 
tener la agenda repleta de acti-

vidades. Por un lado, se iniciarán los 
talleres municipales dirigidos a este 
colectivo y que se imparten en dife-
rentes equipamientos. La matrícula 
está completa y este año alrededor de 
400 personas (incluyendo a las que se 
han quedado en lista de espera) par-
ticiparán en los 21 grupos que se han 
formado de informática, inglés, costu-
ra, manualidades, encaje de bolillos, 
coreografías  y bailes de salón, memo-
ria, gimnasia terapéutica, yoga y re-
lajación y gimnasia integral. Una vez 
más, el de la informática vuelve a ser 
el taller más demandado, un síntoma 
de la necesidad que ve el colectivo de 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
También en octubre, el día 2, se inicia 
una nueva temporada del programa 
Passegem per Sant Joan Despí, una ini-
ciativa que nació para fomentar la sa-

Los paseos, que se inician el 2 de 
octubre, son una beuna manera de 
mantenerse en forma

lud, el deporte y la convivencia. Cada 
primer y tercer martes de mes (desde 
los barrios Centre y Les Planes res-
pectivamente), el grupo se reúne para 
pasear por la ciudad. La cita del día 2 
–a las 9.30 h en el paseo del Canal con 
Creu d’en Muntaner– contará con una 
visita a la Torre del Agua de Sant Joan 
Despí, en el parque de la Fontsanta. 
Los participantes podrán conocer las 

entrañas del nuevo emblema del par-
que. También en octubre, el día 10, 
a las 17 h en el Àrea de Serveis a la 
Persona, la mítica artista Núria Feliu 
presentará en el Aula Cultural un reci-
tal de las sardanas más populares con 
motivo del centenario del estreno de 
La Santa Espina, emblemática obra de 
Àngel Guimerà con música de Enric 
Morera.
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El Bulevard obre el període d’inscripcions del nou trimestre i consolida, amb 
noves propostes, el programa d’oci alternatiu No t’adormis

El Casal de Joves orienta els joves en 
matèria d’ocupació amb tallers gratuïts

L’espai posa en marxa una nova temporada

Joves de Sant Joan Despí, a la 
Games Day of Barcelona
L’associació santjoanenca El poder del Anillo va 
participar al juliol a la Games Day de Barcelona, 
una trobada nacional dels a� cionats als wargames 
exposant els seus treballs d’escenogra� a. Durant 
tota la jornada es van fer jocs, exposicions de 
maquetes i altres activitats. El club ha mostrat 
cinc taules de joc, molt apreciades en el món del 
maquetisme, i dos socis van guanyar les medalles 
de plata en el concurs de miniatures.

U na nova temporada amb mol-
taempemta. El casal de jo-
ves El Bulevard ha tornat de 

vacances amb més forces que mai. 
L’espai de referència de la gent jove 
ha preparat un programa trimestral 
ple de propostes amb tallers i moltes 
activitats lúdiques i culturals. Una de 
les novetats són els tallers d’ocupació, 
unes sessions gratuïtes d’orientació 
laboral –es faran un cop al mes– que 
donaran eines que ajudin la gent jove 
a trobar feina. Respecte als tallers tri-
mestrals, El Bulevard manté l’aposta 
per la diversitat amb tallers que van 
des de l’aprenentatge de l’anglès, dan-
ses del món, teatre o cant grupal, i pel 
programa d’oci nocturn alternatiu No 
t’adormis que un cop al mes, els diven-
dres, ens delectaran amb propostes 
ben diferents.

Canvi d’horari: dissabtes, tancat
D’altra banda, des d’aquest mes de set-
embre El Bulevard ha mod� cat l’horari 
i tancarà els dissabtes.

Tallers
Hip hop, de dansa africana i percussió en directe, conversa en anglès 
(nivells bàsic, intermedi i alt), teatre per a joves, salsa, bollywood, 
capoeira, batucada brasilera, cant grupal i tallers de músics (de cant i 
teclat; de bateria, guitarra i baix i de percussió –congas, pailas, bongos 
i cajón fl amenc–). El preu dels tallers és de 60 euros. Els grups de conversa 
són gratuïts.

La nova programació

Activitats d’agenda 
Taller de complements amb feltre (programa No t’adormis, 21 
de setembre); Taller d’ocupació M’he quedat penjat, què puc fer? 
(25 de setembre); concert amb Rise of Damned (29 de setembre); 
Espai circ Il·lusionisme amb cartes (5 d’octubre); Taller d’ocupació 
Saps fer una entrevista de feina? Prepara’t! (15 d’octubre); taller per 
aprendre a fer panellets (programa No t’adormis, 19 d’octubre)...

Més serveis
Jovespí, espai per practicar break i circ, sales d’estudi equipades amb 
ordinador i connexió a Internet. 

Tota l’actualitat a www.despijove.cat
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Centres cívics, a punt per a un nou curs
Propostes formatives per a tothom

A més dels cursos anuals de l’Escola Municipal d’Art, el Centre Jujol-Can Negre 
ofereix altres propostes formatives mensuals i trimestrals

 CULTURA
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L’espai posa en marxa una nova temporada

Oferta de tallers als centres cívics

Altres 
activitats

Bookcrossing · Activitat lliure d’intercanvi de llibres 
Fem que els llibres viatgin pel món. Porta el teu llibre usat al Centre Cívic i canvia'l 
per un altre. Per a més informació consulteu amb la secretaria del Centre.
Organitza: Trimatge, disseny i comunicació
Escola esportiva d’escacs

(*) Tallers de 18 hores de durada (12 sessions) • (#) Tallers de 24 hores de durada (12 sessions)
ALTRES ACTIVITATS    Per a més informació consulteu amb la Secretaria del Centre

T a l l e r s  i  a c t i v i tat s  ·  C e n t r e  C í v i c  To r r e b l a n c a

D I L LU N S D I M A RTS D I M EC R ES D I J O U S D I V E N D R ES

M AT Í

Tai- txi
Txi-kung
de 10 a 11.30 h

Ioga
de 10 a 11.30 h

Alemany
de 10 a 11.30 h

NouNou
Llenguatge
de signes
de 10 a 12 h

Pilates
de 10 a 11.30 h

D I L LU N S D I M A RTS D I M EC R ES D I J O U S D I V E N D R ES

TA R DA

NouNou

Taller de
memòria
de 10 a 11.30 h

NouNou NouNou

NouNouBatuca
de 17.30 a 18.30 h

Anglès nivell mig
de 17.30 a 19 h

Pintura
de 19 a 21 h

Dansa del ventre
Perfeccionament
de 18.30 a 20 h

Guitarra (Joves)
Nivell Intermedi-avançat
de 18.30 a 19.30 h

Guitarra (Joves)
Nivell Inicial
de 17.30 a 18.30 h

Country iniciació
de 17.30 a 18.30 h

Sevillanes
Nivell avançat
de 17.30 a 18.30 h

Pilates
de 17 a 18.30 h

Funk (Joves)
de 18.30 a 19.30 h

Country intermedi
de 18 a 19 h

Tai- txi
Txi-kung
de 18.30 a 20 h

Guitarra flamenca
de 18.30 a 20 h

Country avançat
de 19 a 20 h

Dansa del ventre
Iniciació
de 18 a 19.30 h

Anglès Nivell Inicial
de 19.15 a 20.45 h

Tai- txi
Txi-kung
de 19.30 a 21 h

Balls de saló inicial
de 19 a 20 h

Anglès inicial
de 19.15 a 20.45 h

Guitarra (Adults)
Nivell Inicial
de 19.30 a 20.30 h

NouNou
NouNou

NouNou

Descripció: Grup que treballa diferents temàtiques de la informàtica amb l’objectiu de 
consolidar els conceptes apresos en anys anteriors.
Horari: dilluns de 18 a 19.30 h i dimecres de 17 a 18.30 hores.

Consolidació 
de conceptes 

TIC

• Iniciació als processadors de textos – Microsoft Office WORD 2010
 Descripció: Iniciació al processador de textos  WORD 2010, edició bàsica, manipulació de
 documents, creació de taules. 
 Horari: dimarts de 18 a 19.30 hores.
• Iniciació als fulls de càlcul – Microsoft Office EXCEL 2010
 Descripció: Iniciació als fulls de càlcul  EXCEL 2010, edició bàsica, formulació, presentació i taules.
 Horari: dijous de 18 a 19.30 hores.
• Fulls de càlcul nivell mitjà – Microsoft Office EXCEL 2010
 Descripció: Aprofundiment en l’ús dels fulls de càlcul EXCEL 2010, taules dinàmiques...
 Horari: dimecres de 19.30 a 21 hores.

Ofimàtica

Horari: Divendres de 9 a 11.30 i  de 18.00 a 20.30 h
Inscripcions: Pàgina de la Generalitat de Catalunya www.actic.cat

A L T R E S  S E R V E I S

acTIC

Voluntariat
per la llengua

Descripció: espai de reunions per a parelles lingüístiques

Taller de 
TAST DE 

VINS

* El Taller de Tast de Vins constarà de 10 classes de dues hores on es cataran més de 50 vins i 
en la última sessió es durà a terme una visita a una o dues caves. Per cobrir la compra del 
material i la visita a la cava, el taller tindrà un cost addicional al preu habitual dels tallers de 
dues hores. Demana el programa del curs a la secretaria del centre o descarrega’l a la pàgina 
web: www.cctorreblanca.despientitats.cat

NouNou

Curs d’iniciació a 
la informàtica

2 Grups

Descripció: Iniciació a la informàtica i a l’entorn Windows XP. Aprendre a ser autònom en la 
utilització de l’ordinador així com en les seves aplicacions.
Horari Grup 1: dimarts de 19.30 a 21 h  -  Horari Grup 2: dijous de 19.30 a 21 h

Iniciació a les 
Xarxes Socials

• Aprèn a fer anar el FACEBOOK en 10 sessions
 Descripció: Crea el compte de FACEBOOK, puja fotografies, actualitza l’estat,...
 Horari: dimarts de 17 a 18 hores.
• Crea un blog en 10 sessions
 Descripció: Creació de blog personal, personalització, actualització, edició,...
 Horari: dijous de 17 a 18 hores.

TA R DA

NouNou

NouNou

T a l l e r s  i  a c t i v i t a t s  ·  C e n t r e  C í v i c  A n t o n i  G a u d í

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.15 - 11.45 h Tai-txi
(II) (*)

Ioga
(IV) (*)

16.30 - 18 h Dansa del ventre
Iniciació (*)

18 - 20 h Dansa del ventre
(I) (#)

18.45 - 20.45 h Iniciació retoc 
Fotografia (#)

Fotografia i retoc 
avançat (#)

Iniciació
Fotografia (#)

17.30 - 19 h Pilates
(II) (*)

NouNouNouNou

Pilates
(IV ) (*)

NouNouIniciació a
l’Alemany (*)

Customització
de roba (*)17.45 - 19.15 h NouNou

Customització
de roba (*) NouNou

Tast de
Vins *
de 19.30 a 21.30 h

Pilates
de 18.30 a 20 h

Xinès
Nivell Inicial
de 18 a 19.30 h

Anglès avançat
de 19.30 a 21 h

Pilates
de 20 a 21.30 h

Balls de saló 
intermedi
de 18.30 a 20 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Francès 
Nivell Inicial
de 19.30 a 21 h

Salsa Llatins
Parelles
de 20.30 a 21.30 h

Pilates
de 20 a 21.30 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Guitarra (Adults)
Nivell Intermedi-avançat
de 20.30 a 21.30 h

Balls de saló 
avançat
de 20 a 21.30 h

NouNou

Iniciació Flores
de Bach (*)

Tai-Txi
(I) (*)

19.15 - 20.45 h Line Dance 
Country (*)

s
NouNou

Ioga
(I) (*)

Ioga
(II) (*) NouNouIoga

(III) (*)

NouNouIniciació a
l’Alemany (*)

19.30 - 21 h Dietètica i 
Nutrició (*)

20.30 - 22 h Tai-Txi
(III) (*)

Salsa
(*)

NouNou

NouNou

21 - 22.30 h Dansa del ventre
(III) (#)

19 - 20.30 h

19 - 21 h Dansa del ventre
(II) (#)

Pilates
(III) (*)

Pilates
(I) (*)

C e n t r e  C í v i c  T o r r e b l a n c aconectared

R E D  C O N E C T A  ·  C U R S O S  D ’ O F I M À T I C A

Curs 
d’iniciació a la 

informàtica

Descripció: Iniciació a la informàtica i a l’entorn Windows XP. Aprendre a ser autònom en la 
utilització de l’ordinador així com en les seves aplicacions. Accés a Internet.
Horari: dilluns de 10 a 12 hores.

ACTIVITAT D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

ACTIVITAT D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

M AT Í

Dansa del ventre
Perfeccionament
de 19.30 a 21 h

Altres 
activitats

Bookcrossing · Activitat lliure d’intercanvi de llibres 
Fem que els llibres viatgin pel món. Porta el teu llibre usat al Centre Cívic i canvia'l 
per un altre. Per a més informació consulteu amb la secretaria del Centre.
Organitza: Trimatge, disseny i comunicació
Escola esportiva d’escacs

(*) Tallers de 18 hores de durada (12 sessions) • (#) Tallers de 24 hores de durada (12 sessions)
ALTRES ACTIVITATS    Per a més informació consulteu amb la Secretaria del Centre

T a l l e r s  i  a c t i v i tat s  ·  C e n t r e  C í v i c  To r r e b l a n c a

D I L LU N S D I M A RTS D I M EC R ES D I J O U S D I V E N D R ES

M AT Í

Tai- txi
Txi-kung
de 10 a 11.30 h

Ioga
de 10 a 11.30 h

Alemany
de 10 a 11.30 h

NouNou
Llenguatge
de signes
de 10 a 12 h

Pilates
de 10 a 11.30 h

D I L LU N S D I M A RTS D I M EC R ES D I J O U S D I V E N D R ES

TA R DA

NouNou

Taller de
memòria
de 10 a 11.30 h

NouNou NouNou

NouNouBatuca
de 17.30 a 18.30 h

Anglès nivell mig
de 17.30 a 19 h

Pintura
de 19 a 21 h

Dansa del ventre
Perfeccionament
de 18.30 a 20 h

Guitarra (Joves)
Nivell Intermedi-avançat
de 18.30 a 19.30 h

Guitarra (Joves)
Nivell Inicial
de 17.30 a 18.30 h

Country iniciació
de 17.30 a 18.30 h

Sevillanes
Nivell avançat
de 17.30 a 18.30 h

Pilates
de 17 a 18.30 h

Funk (Joves)
de 18.30 a 19.30 h

Country intermedi
de 18 a 19 h

Tai- txi
Txi-kung
de 18.30 a 20 h

Guitarra flamenca
de 18.30 a 20 h

Country avançat
de 19 a 20 h

Dansa del ventre
Iniciació
de 18 a 19.30 h

Anglès Nivell Inicial
de 19.15 a 20.45 h

Tai- txi
Txi-kung
de 19.30 a 21 h

Balls de saló inicial
de 19 a 20 h

Anglès inicial
de 19.15 a 20.45 h

Guitarra (Adults)
Nivell Inicial
de 19.30 a 20.30 h

0 h
NouNou

ançat
NouNou

18 a 19.30 h NouNou

Descripció: Grup que treballa diferents temàtiques de la informàtica amb l’objectiu de 
consolidar els conceptes apresos en anys anteriors.
Horari: dilluns de 18 a 19.30 h i dimecres de 17 a 18.30 hores.

Consolidació 
de conceptes 

TIC

• Iniciació als processadors de textos – Microsoft Office WORD 2010
 Descripció: Iniciació al processador de textos  WORD 2010, edició bàsica, manipulació de
 documents, creació de taules. 
 Horari: dimarts de 18 a 19.30 hores.
• Iniciació als fulls de càlcul – Microsoft Office EXCEL 2010
 Descripció: Iniciació als fulls de càlcul  EXCEL 2010, edició bàsica, formulació, presentació i taules.
 Horari: dijous de 18 a 19.30 hores.
• Fulls de càlcul nivell mitjà – Microsoft Office EXCEL 2010
 Descripció: Aprofundiment en l’ús dels fulls de càlcul EXCEL 2010, taules dinàmiques...
 Horari: dimecres de 19.30 a 21 hores.

Ofimàtica

Horari: Divendres de 9 a 11.30 i  de 18.00 a 20.30 h
Inscripcions: Pàgina de la Generalitat de Catalunya www.actic.cat

A L T R E S  S E R V E I S

acTIC

Voluntariat
per la llengua

Descripció: espai de reunions per a parelles lingüístiques

Taller de 
TAST DE 

VINS

* El Taller de Tast de Vins constarà de 10 classes de dues hores on es cataran més de 50 vins i 
en la última sessió es durà a terme una visita a una o dues caves. Per cobrir la compra del 
material i la visita a la cava, el taller tindrà un cost addicional al preu habitual dels tallers de 
dues hores. Demana el programa del curs a la secretaria del centre o descarrega’l a la pàgina 
web: www.cctorreblanca.despientitats.cat

NouNou

Curs d’iniciació a 
la informàtica

2 Grups

Descripció: Iniciació a la informàtica i a l’entorn Windows XP. Aprendre a ser autònom en la 
utilització de l’ordinador així com en les seves aplicacions.
Horari Grup 1: dimarts de 19.30 a 21 h  -  Horari Grup 2: dijous de 19.30 a 21 h

Iniciació a les 
Xarxes Socials

• Aprèn a fer anar el FACEBOOK en 10 sessions
 Descripció: Crea el compte de FACEBOOK, puja fotografies, actualitza l’estat,...
 Horari: dimarts de 17 a 18 hores.
• Crea un blog en 10 sessions
 Descripció: Creació de blog personal, personalització, actualització, edició,...
 Horari: dijous de 17 a 18 hores.

TA R DA

NouNou

NouNou

T a l l e r s  i  a c t i v i t a t s  ·  C e n t r e  C í v i c  A n t o n i  G a u d í

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.15 - 11.45 h Tai-txi
(II) (*)

Ioga
(IV) (*)

16.30 - 18 h Dansa del ventre
Iniciació (*)

18 - 20 h Dansa del ventre
(I) (#)

18.45 - 20.45 h Iniciació retoc 
Fotografia (#)

Fotografia i retoc 
avançat (#)

Iniciació
Fotografia (#)

17.30 - 19 h Pilates
(II) (*)

NouNouNouNou

Pilates
(IV ) (*)

NouNouIniciació a
l’Alemany (*)

Customització
de roba (*)17.45 - 19.15 h NouNou

Customització
de roba (*) NouNou

Tast de
Vins *
de 19.30 a 21.30 h

Pilates
de 18.30 a 20 h

Xinès
Nivell Inicial
de 18 a 19.30 h

Anglès avançat
de 19.30 a 21 h

Pilates
de 20 a 21.30 h

Balls de saló 
intermedi
de 18.30 a 20 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Francès 
Nivell Inicial
de 19.30 a 21 h

Salsa Llatins
Parelles
de 20.30 a 21.30 h

Pilates
de 20 a 21.30 h

Ioga
de 20 a 21.30 h

Guitarra (Adults)
Nivell Intermedi-avançat
de 20.30 a 21.30 h

Balls de saló 
avançat
de 20 a 21.30 h

NouNou

Iniciació Flores
de Bach (*)

Tai-Txi
(I) (*)

19.15 - 20.45 h Line Dance 
Country (*)NouNou

Ioga
(I) (*)

Ioga
(II) (*) NouNouIoga

(III) (*)

NouNouIniciació a
l’Alemany (*)

19.30 - 21 h Dietètica i 
Nutrició (*)

20.30 - 22 h Tai-Txi
(III) (*)

Salsa
(*)

NouNou

NouNou

21 - 22.30 h Dansa del ventre
(III) (#)

19 - 20.30 h

19 - 21 h Dansa del ventre
(II) (#)

Pilates
(III) (*)

Pilates
(I) (*)

C e n t r e  C í v i c  T o r r e b l a n c aconectared

R E D  C O N E C T A  ·  C U R S O S  D ’ O F I M À T I C A

Curs 
d’iniciació a la 

informàtica

Descripció: Iniciació a la informàtica i a l’entorn Windows XP. Aprendre a ser autònom en la 
utilització de l’ordinador així com en les seves aplicacions. Accés a Internet.
Horari: dilluns de 10 a 12 hores.

ACTIVITAT D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

ACTIVITAT D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

M AT Í

Dansa del ventre
Perfeccionament
de 19.30 a 21 h

www.ccantonigaudi.despientitats.cat www.cctorreblanca.despientitats.cat

Antoni Gaudí Torreblanca

E l curs no només comença per als es-
tudiants, també per als participants 
als tallers que organitzen els centres 

cívics i el Centre Jujol-Can Negre. Cada ve-
gada és més la gent que dedica part del seu 
temps lliure a participar en tallers i cursos, 
una manera no només d’ampliar coneixe-
ments i enriquir-se, sinó també de fer ciutat 
i interrelacionar-se. Tot i que a Sant Joan 
Despí són els centres cívics Antoni Gaudí 
i Torreblanca els que concentren aquesta 
oferta, ja fa dos anys que el Centre Jujol-Can 
Negre ofereix, a banda dels cursos anuals de 
l’Escola Municipal d’Art –en el cas dels cur-
sos de ioga i cuina es fan al Centre Cívic 
Sant Pancraç–, tallers mensuals i trimes-
trals vinculats a l’art per donar resposta a 
les inquietuds de molts ciutadans. Així que, 
si encara no us heu decidit per cap, encara 
hi ha temps per apuntar-s’hi.

Tallers a Can Negre
Cursos anuals
Ceràmica, ioga, cuina, pintura, moda, imatge 
digital i curs  
infantil (infants de 7 a 15 anys).

Cursos de quatre sessions
Posa el fi l a l’agulla (adreçat a infants de 8 a 11 anys); cursos de 
cuina  (Els bolets a la nostra cuina 2, 9, 16 i 23 d’octubre) i curs 
de gravat de vidre (4, 11, 18 i 25 d’octubre). 

Cursos de dotze sessions
Iniciació al món digital I (a partir de l’1 d’octubre) i Retoc foto-
gràfi c amb Photoshop (a partir del 4 d’octubre).

*Al web www.sjdespi.cat podeu descarregar el programa d’activitats 
sencer. Aquest quadre només recull els tallers de l’octubre.
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Biblioteques municipals: notable alt
L’escriptora Empar Moliner obre el programa de foment de la lectura el 27 de setembre 

Segons una enquesta de satisfacció de la Diputació, els ciutadans puntuen amb 
un 8,4 les biblioteques, una nota que supera la mitjana global de la província 

Un notable alt, exactament 
un 8,4 sobre 10. Aquesta 
és la puntuació global que 

donen els usuaris i usuàries a les bi-
blioteques Miquel Martí i Pol i Mer-
cè Rodoreda, una nota superior a la 
mitjana global del conjunt de biblio-
teques de la província de Barcelona. 
Aquest és el resultat que es desprèn 
de l’enquesta de satisfacció que ha 
realitzat la Diputació de Barcelona 
entre els equipaments que formen 
part de la xarxa de Barcelona. A Sant 
Joan Despí l’enquesta es va realitzar 
mitjançant una entrevista telefònica 
a 400 persones que han utilitzat les 
biblioteques en els darrers 12 mesos.
Aquesta nota millora la de l’estudi de 
2008, que era d’un 7,9. Els aspectes 
més ben valorats, amb 8,8, són la ne-
teja, el tracte del personal i l’estat de 
les instal·lacions, principalment, i el 
servei de préstec que rep una nota del 

8,7, superior, � ns i tot, a la mitjana 
global. A més, un 13,5% dels enques-
tats creu que el més important que 
s’ha de millorar és el fons bibliogrà-
� c, seguit per l’ampliació de l’horari 
(un 6,5%) i el silenci (un 3,3%).
Segons l’enquesta, la majoria de visi-
tants, el 60%,  la utilitza per motius 
d’oci mentre que un 31,8% ho fa per 
motius d’estudi i un 6,5% per motius 
professionals. Per últim, l’enquesta 
també assenyala que la raó principal 
per la qual les persones no van a la 
biblioteca és per la manca de temps 
lliure (31,8%). 

Uns espais plens de serveis 
i activitats
Aquests bons resultats con� rmen 
l’aposta municipal per no només 
mantenir, sinó incrementar, els ser-
veis i les propostes que ofereixen les 
dues biblioteques. Lluny ha quedat la 

imatge d’un espai consagrat a la lec-
tura per donar pas a un espai que ha 
esdevingut un motor cultural per a 
totes les edats. Així, a banda del prés-
tec de documents, les biblioteques 
ofereixen accés gratuït a Internet i 
zona Wi-Fi, espais multimèdia, for-
mació en tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, visites guiades 
per a escolars, bústia de retorn per 
facilitar el lliurament de llibres, sa-
les de treball en grup, activitats de 
foment de la lectura (hora del conte, 
clubs de lectura, concurs de Super-
lectures...).

Potenciem l’espai infantil
Precisament, aquest mes de setembre 
es posa en marxa el projecte A grapes 
per la biblioteca, que pretén fomen-
tar la lectura i incrementar l’ús de 
l’espai  infantil de la biblioteca entre 
les famílies amb nadons.... L’objectiu 
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és afavorir un espai de trobada, fami-
liar i tranquil, on els pares, les mares i 
els infants més petits siguin els prota-
gonistes. A grapes per la biblioteca es 
farà els divendres al matí a la Mercè 
Rodoreda, i els dissabtes al matí a la 
Miquel Martí i Pol. Molts estudis han 
demostrat la importància que té lle-
gir en veu alta als més petits ja que no 
només millora la relació, sinó que es-
timula el plaer d’escoltar, d’imaginar 
i de crear.  El programa el va obrir 
una sessió de l’hora del conte per a 
infants menors de tres anys que va fer 
l’Elisabeth Ulibarri el 18 de setembre 
i continuarà amb un taller de mas-
satge i re� exologia podal per a nens 
i nenes a partir dels nou mesos (serà 
els dies 2, 9, 23 i 30 d’octubre).

L’escriptora Empar Moliner, a la 
Mercè Rodoreda
Precisament, el 27 de setembre, a les 
19 h a la biblioteca Mercè Rodoreda, 
l’escriptora i periodista Empar Mo-
liner parlarà del seu darrer llibre La 
col·laboradora en l’acte de presentació 
del darrer trimestre d’activitats a les 
biblioteques que coincidirà, també, 
amb el tret de sortida dels clubs de 
lectura. Aquest curs la ciutat comp-
tarà amb cinc clubs de lectura, un 
d’ells en anglès. 

Els espais infantils fomentaran la participació de famílies amb nadons

Les properes cites...
27 de setembre, 19 h, biblioteca Mercè Rodoreda
L’escriptora Empar Moliner presenta el seu llibre La col·laboradora.

2, 9, 23 i 30 d’octubre, a la Mercè Rodoreda
Taller de massatge i re� exologia podal per a infants de 9 mesos 
a 4 anys. Places limitades, cal inscripció prèvia.

4 d’octubre, a les 18 h, biblioteca Miquel Martí iPol
Hora del conte: Marrameu i el follet del bolet, amb Marta Catalán. 
Recomanat per a infants a partir dels 4 anys.

Les biblioteques Mercè 
Rodoreda (esquerra) i 
Miquel Martí i Pol són 
dos dels equipaments 
municipals més utilitzats 
per la ciutadania
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Joan Pera obre la temporada teatral 
de tardor tot recordant Joan Capri
L’actor català porta a l’escenari del 
teatre Mercè Rodoreda l’obra Capri, un 
homenatge al gran humorista català

La temporada teatral de tardor a Sant Joan Despí 
començarà el proper 5 d’octubre amb la presència 
d’un dels actors catalans més populars a l’escenari del 
teatre Mercè Rodoreda (22 h). Joan Pera porta a la 
ciutat l’homenatge que ret a la � gura d’un dels grans de 
l’humor català, Joan Capri. L’espectacle Joan Pera, Ca-
pri recull alguns dels monòlegs més coneguts del po-
pular actor i humorista català Joan Capri (1917-2000), 
com ara El pobre González, Nàufrags, El Matrimoni, El 
Maniàtic, entre altres.
La ironia amable però incisiva de Joan Capri el va con-
vertir en una caricatura del català urbà mitjà que va fer 
riure diverses generacions. Dos emblemes de l’humor 
català per a una gran nit de teatre.

Les entrades, ja a la venda

MÉS TEATRE

CELOBERT 
divendres, 16 de novembre, a les 22 hores. Teatre Mercè Rodoreda
amb JOSEP MARIA POU, ROSER CAMÍ i JAUME MADAULA

Una història d’amor tan angoixosa com creïble. Estrenada l’any 1995 
al Teatre Nacional de Londres, s’ha convertit en una de les obres amb 
més èxit que s’han representat en els últims anys, repetint temporada 
rere temporada als teatres més emblemàtics del West End i de Broad-
way, així com a la resta del món.

RACONS, MÉS ENLLÀ D’UN VIATGE 
diumenge, 28 d’octubre, a les 12 hores. Teatre Mercè Rodoreda

Rita és una noia aventurera que ha viatjat per tots els racons del 
planeta. Durant l’espera a l’aeroport recordarà i compartirà tres 
històries: un conte d’amor i màgia de l’Índia, una dolça història 
tailandesa i una rondalla de Costa d’Ivori, amb humor, i ritmes 
de percussió amb personatges, titelles, paisatges i multitud de 
sorpreses.
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El Centre Jujol-Can Negre de Sant 
Joan Despí va inaugurar el 6 de 
setembre l’exposició col·lectiva 

del Grup d’Art 94 que mostra la feina 
d’una vintena d’artistes de la ciutat. Una 
mostra que ensenya la diversitat d’estils 
i tècniques (oli, tinta xinesa o tècnica 
mixta...) dels artistes de la ciutat a través 
de 40 quadres i escultures. El Grup d’Art 
94 va néixer, com el seu propi nom indi-
ca, l’any 1994 amb el propòsit d’agrupar 
persones amb inquietuds artístiques, fo-
namentalment centrades en els pintors 
que feien exposicions a Can Negre. Se-
gons expliquen, la idea inicial era crear 
un espai per a l’art a Sant Joan Despí al-
hora que estimular la creació d’un mer-
cat d’art al municipi. Durant aquests 18 
anys de feina han participat en múltiples 
exposicions, col·lectives i individuals, 
en restaurants, locals i altres espais amb 
la convicció que l’art estigui integrat a la 
ciutat i que les persones s’interessin per 
compartir, apreciar i contemplar la feina 
artística. La mostra es podrà veure � ns 
al 30 de setembre.

El Centre Jujol-Can Negre torna a 
l’activitat amb una mostra col·lectiva

Exposició del Grup d’Art 94

L’espai mostra, fi ns al 30 de setembre, la diversitat dels artistes de la ciutat 

A dalt, una ciuta-
dana obsevar un 
dels quadres de la 
mostra. A l’esquerra, 
l’alcalde, Antoni Po-
veda, amb Àngels 
López, presidenta 
del Grup d’Art 94 i el 
regidor de Cultura, 
Àlex Medrano

A l’octubre, exposició fotogrà� ca 
d’Òskar Agra
I del 3 al 28 d’octubre el Centre Jujol-Can Negre acollirà la mos-
tra fotogrà� ca Estrictament Aglà, d’Òskar Agra. Estudiant de 
l’Institut d’Estudis Fotogrà� cs de Catalunya, Agra ens presenta una 
col·lecció d’imatges disparades l’any 2010 ”oferint una visió per-
sonal de diferents espais, costums i localitzacions”, comenta el 
fotògraf que afegeix “intento recrear les emocions viscudes per la 
gent i la manera en què jo les entenc”. Trobarem instantànies del 
paisatge miner d’Astúries (a la foto) o de les processons de Terol.
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Multitudinària Paella de la Gent Gran • Premi de fotografi a submarina • Festa de cloenda dels casals i campus • 
Festes del Carme a les Planes • Bus turístic • Infants sahrauís

Una paella gegant per a l’11 de setembre

EN IMATGES

Prop de 2.000 persones es van aple-
gar l’11 de setembre al parc de Sant 
Pancraç per gaudir, un any més, 
de la tradiconal paella gegant que 
commemorar la Diada de Catalun-
ya. El cuiner José María Martín va 
fer ús del seu talent i i va elaborar 
el plat amb 300 kilos d’arròs, 120 
kilos de costella de porc, 60 kilos 
de pollastre, etc. La gent gran va 
continuar la celebració de la diada 
amb sardanes i un ball al Casal de 
Can Maluquer.

Festes de barri a les Planes

Les Planes va celebrar les seves festes de barri al mes de juliol (coinci-
dint amb la festivitat de la Verge del Carme, el 16 de juliol) amb un bon 
grapat d’activitats per a grans i petits. El pregoner d’aquesta edició 
va ser Luis Polo, una persona molt vinculada al món associatiu de Les 
Planes.  El sopar popular va ser una de les activitats més seguides.

Una 
fotogra� a
submarina 
de premi

La santjoanenca Laura Pastor i el seu company Ferran Sánchez 
van participar en el Campionat de Catalunya de Fotogra� a Sub-
marina, en què van guanyar tres dels quatre premis dels trofeus 
individuals –a la foto, millor model submarina–. Pastor i Sánchez 
representaran a Catalunya al Campionat d’Espanya, a Granada.

22
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Multitudinària Paella de la Gent Gran • Premi de fotografi a submarina • Festa de cloenda dels casals i campus • 
Festes del Carme a les Planes • Bus turístic • Infants sahrauís
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Passeig nocturn en el Bus Turístic

El Bus Turístic de Barcelona va 
tornar a Sant Joan Despí. El 

passat 12 de juliol, una seixan-
tena de persones grans va fer 

un recorregut en aquest vehicle 
pels principals monuments de 
la ciutat comtal. Va ser una vi-

sita nocturna que els va portar 
a les fonts de Montjuïc, on van 

gaudir de l’espectacle de so i 
llum, al Port Vell, al Port Olím-

pic, la Sagrada Família...  Fa 
quatre anys que l’Ajuntament 

organitza aquesta sortida 
especial per a la gent gran de 

la ciutat

Festa de cloenda dels casals i campus

Els milers d’infants que han participat durant l’estiu en els casals i campus van tancar les activitats amb una gran festa al 
parc del Mil·lenari. Els infants van gaudir amb espectacles d’animació, jocs i una ruixada d’aigua per refrescar-se. 

Estiu a Sant Joan Despí

Enguany han tornat a visitar-
nos els infants sahrauís que 
passen les vacances amb fa-
mílies santjoanenques gràcies 
a l’entitat Camins Solidaris, 
encarregada d’aquest projecte 
d’intercanvi. L’alcalde, Antoni 
Poveda, els va rebre el 9 de 
juliol durant un acte de ben-
vinguda amb les seves famílies. 
Durant aquests setmanes, els 
9 nens i nenes han participat 
en els campus i casals, entre 
d’altres activitats.
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EXPOSICIONS

Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

fi ns al 30 de setembre
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DEL GRUP ART-94
Centre Jujol-Can Negre

 11.30  hores

 ►   CAMINADA CULTURAL:   
  ITINERARI A LES MASIES

 ►   sortida del Centre Jujol-Can Negre
  en el marc de la Setmana de la Mobilitat   
  Sostenible i Segura, s’organitza    
  aquesta caminada popular. Les inscripcions es  
  poden fer a Can Negre (93 373 73 63   
  i cannegre@sjdespi.net)

fi ns al 3 dʼoctubre
TERRITORIS FANTÀSTICS
centre cultural Miquel Martí i Pol
 

SETEMBRE

 11.15  hores
 PASSEJADA EN BICICLETA
 trobada a la ciutat: rambla Jujol (Sol Solet)
  9a edició de la passejada en bicicleta amb motiu  
  de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segu- 
  ra. Discorrerà pels municipis de l’Hospitalet,   
  Esplugues, Sant Just Desvern, Cornellà, Sant   
     Boi, Sant Joan Despí i Sant Feliu. Hi haura   
  dues sortides: Sant Boi (plaça de Catalunya,   
  10.30 h) i l’Hospitalet (parc de la Marquesa, 10  
  h). El fi nal serà al parc de Torreblanca.

 11 hores

 ►   ITINERARI MODERNISTA
 ►   sortida del Centre Jujol-Can Negre

 Les inscripcions es poden fer a Can Negre   
 (93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net). Activitat  
 inclosa en les Jornades Europees de Patrimoni.

27 dijous
 19 hores
 VISITA DE LʼESCRIPTORA   
 EMPAR MOLINER
 Sala Camèlies • Biblioteca M. Rodoreda  
 L’escriptora i periodista Empar Moliner realitzarà  
 una trobaba amb els lectors i lectores de les 
 biblioteques de la ciutat per parlar de la seva 
 trajectòria i del seu darrer llibre, La  
 Col·laboradora.

del 3 al 28 dʼoctubre
FOTOGRAFIES DʼOSCAR AGRA
Centre Jujol-Can Negre
 

 2 dimarts

OCTUBRE

 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 davant la biblioteca  Miquel Martí i Pol

 18 hores
 TALLER DE MASSATGE I   
 REFLEXOLOGIA PODAL PER A   
 INFANTS
 biblioteca Mercè Rodoreda (sala Aloma) 
 recomanat per a nens i nenes de 9 mesos  
 a 4 anys. Places limitades, cal inscripció prèvia.
 Hi haurà sessions també els dies 9, 23 i 30   
 d’octubre

29 dissabte
 19 hores
 CONCERT: Rise of the dammed 
 casal de joves el Bulevard
 concert per a majors de 18 anys de deathcore/ 
 metalcore. Grauït.

 9.30 hores
 PASSEIG GENT GRAN PER   
 SANT JOAN DESPÍ
 sortida passeig Canal/Creu dʼen Muntaner

1 dilluns
 CONCURS DE SUPERLECTURES
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 fi ns al 28 de febrer, els infants de 4 a 14 anys de  
 Sant Joan Despí estan convidats a participar en  
 aquest concurs de foment de la lectura.

26 dimecres
 de 10 a 13 hores
 PUJA AL BUS!
 parc del Mil·lenari • davant poliesportiu   
 Salvador Gimeno
 Aprendrem a fer un ús més cívic del transport   
 públic en una activitat lúdica i educativa. Hi haurà 
 repartiment de fundes per a les targetes del   
 transport públic. Activitat emmarcada dins la   
 Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

30 diumenge

 
 SOPAR DELS NASCUTS EL 1962  
 celebració dels 50 anys
 cal inscriure’s a cotilleria Olga, carnisseria   
 Lourdes, sabateria Adelina i forn Luna. 
 Lloc i hora per determinar.
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 18 hores
 DIMARTS DE CONTE
 biblioteca Mercè Rodoreda
 amb el conte Històries principesques,   
 a càrrec de Sandra Rossi

16 dimarts

17 dimecres

 18 hores
 DIJOUS DE CONTE
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 amb el conte MARRAMEU I EL FOLLET   
 AMAGAT, a càrreg de Marta Catalán

 20 hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
 ʻSaber negociar con el  
 Diablo para ganarle la  
 partidaʼ
 Centre Jujol-Can Negre
 de Sebastián Buenestado i Andrés Martín

10 dijous 3 dimecres
 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 davant poliesportiu Salvador Gimeno

 4 dijous

 5 divendres
 22 hores
 TEATRE: ʻJOAN PERA, CAPRIʼ
 teatre Mercè Rodoreda
 nou show de l’actor Joan Pera, que recull  
 alguns dels monòlegs més coneguts del  
 popular humorista català Joan Capri

 17 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN   
 amb NÚRIA FELIU:    
 ʻDesvetllant poemesʼ
 Àrea de Serveis a la Persona

 18 hores
 CINE FÒRUM: ʻIntocableʼ
 centre cultural Mercè Rodoreda
 Projecció d’aquest fi lm que ha esdevingut  
 un dels grans èxits del cinema   
 francès. La pel·lícula narra la relació entre  
 dos homes procedents d’entorns diferents:  
 un, d’origen senegalès, vivint als afores de  
 París i que acaba de complir una pena  
 de sis mesos de presó; l’altre, Philippe, un  
 ric tetraplègic qui va contractar el primer  
 com ajudant tot i no tenir cap formació.  
 Fòrum a càrrec de Isabel Macanaz,  
 psicòloga. 

 6 dissabte
 10 a 21 hores
 FIRADESPÍ
 carrer del Bon Viatge i rodalia

 7 diumenge
 Sortida: 8 hores
 TRAVESSA SANT JOAN   
 DESPÍ-MONTSERRAT
 sortida de la rambla de JM Jujol

 17 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN:  
 ʻLes acadèmies de les  
 ciènciesʼ
 Àrea de Serveis a la Persona
 Isabel Vallès i Laura Pastor ens parlen  
 d’aquestes cases singulars de Barcelona

 5 divendres
 23 hores
 ESPAI DE CIRC
 casal de joves El Bulevard
 Il·lusionisme amb cartes.   
 Cal inscripció prèvia. 5€

20 divendres
 23 hores
 CONCERT: The Alp Street  
 Band
 casal de joves El Bulevard
 entrada gratuïta

 9.30 hores
 PASSEIG GENT GRAN PER   
 SANT JOAN DESPÍ
 sortida plaça del Mercat

10 h. Inauguració de la 13ª edició de 
Firadespí

10 a 11 h. Cercavila per l’eix comercial. 
A càrrec de la Colla de Geganters de Sant 
Joan Despí.

10 a 13.30 h. Mostra de vehicles elèc-
trics. Plaça de Catalunya

10.30 a 11.30 h. Música a capella.
A càrrec de l’Escola de música Enric Gra-
nados. Mercat municipal del Centre.

11 a 11.30 h. Exhibició de dansa.
A càrrec de Dansadespí. Plaça de Catalunya.

11 a 12.30 h. Mostra de dansa i de balls de 
saló. A càrrec de l’Esbart dansaire de Sant 
Joan Despí i Balldespí. Plaça de l’Ermita.

11 a 14 h. Tallers infantils. A càrrec del Centre 
d’esplai el Nus. Plaça de l’Ermita.

11 a 13 h. Taller de cuina i comerç just. 
Comissió de solidaritat de Sant Joan Despí i 
Mescladís. Plaça de l’Ermita (activitat dirigida 
al públic infantil).
 
12 h. Itinerari Jujol per Sant Joan Despí. 
(cal inscripció a Can Negre) Sortida: plaça de 
Catalunya

12 a 13 h. Música a capela. A càrrec de 
l’Escola de música Enric Granados.
Mercat municipal del Centre.

12.30 a 13.30 h. Mostra de coreografi es
A càrrec de Dansadespí. Plaça de l’Ermita.

13.30 a 14.30 h. Música a capela. A càrrec 
de l’Escola de música Enric Granados.Mercat 
municipal del Centre.

16 a 18.30 h. El dolç més just, concurs de 
postres de comerç just. Per poder participar-hi 
cal inscriure’s prèviament als centres cívics Les 
Planes o Sant Pancraç (l’organització facilitarà 
un kilo de panela de comerç just a cada 
concursant). Les postres participants es poden 
presentar a partir de les 16 hores a la carpa de 
comerç just situada a la plaça de l’Ermita.  A les 
18.30 hores el jurat farà pública la deliberació 
i es degustaran les postres presentades. A 
càrrec de Comissió de solidaritat de Sant Joan 
Despí
  
16 a 19 h.Tallers infantils a càrrec de: Centre 
d’Esplai El Nus. Plaça de l’Ermita

17 a 20 h. Mostra de vehicles elèctrics. Plaça 
de Catalunya

17 a 18 h. Exhibició de break dance.
A càrrec de Break dance Bulevard
Plaça de Catalunya

18 h  Xocolatada infantil, a càrrec de: Centre 
d’Esplai El Nus. Plaça de l’Ermita

18.20 a 18.50 h. Actuació en directe del grup 
CO2. Plaça de Catalunya

18 h. Itinerari Jujol per Sant Joan Despí (cal 
inscriure’s prèviament a Can Negre), sortida 
Plaça de Catalunya.

18.50 h. Sorteig d’un lot de productes dels 
establiments associats a Activa Despí.
Plaça de l’Ermita.

19 h. Desfi lada de moda del comerç local 
Plaça de l’Ermita.
En acabar la desfi lada de moda es farà el 
sorteig d’un xec de compra de 600 € que es 
podrà gastar entre els establiments participants 

19.30 a 20.10 h. Concert acústic de Hanneh 
and Sandra. Plaça de Catalunya.
.
20.30 a 21.00 h. Bad Students en concert 
acústic. Plaça de Catalunya.

 18.30 hores
 CONFERÈNCIA: Afecta el medi  
 ambient al càncer de mama?
 Àrea de Serveis a la persona



2626262626

DESPÍ ESPORT

Nueva temporada en los polideportivos

Sesión de ‘indoor walking’ en  la � esta de inicio de temporada en el Francesc Calvet

Con la � esta de inauguración que 
se realizó en el polideportivo 
Francesc Calvet el 16 de septiem-

bre comienza una nueva temporada en 
los polideportivos de Sant Joan Despí. 
Como siempre, el Salvador Gimeno y el 
Francesc Calvet son los buques insignia 
del deporte de nuestra ciudad.
El objetivo principal de estas instala-
ciones es facilitar la práctica deportiva 
a una gran parte de la población, ofre-
ciendo servicios deportivos para todas 
las edades, en todas las franjas horarias 
y todos los días de la semana.
Una parte muy importante de la oferta 
deportiva está destinada a los niños y ni-
ñas en edad escolar, con un programa de 
cursos de natación para todas las franjas 
de edad. La oferta se complementa con 
iniciación deportiva para los más peque-
ños, aeróbic infantil y las escuelas depor-
tivas de baloncesto y balonmano.
Destaca este año la puesta en marcha de 
un programa de prevención de la obe-
sidad infantil. Su objetivo es combinar 
ejercicio físico regular y hábitos alimen-

ticios saludables.
La oferta de programas de salud conti-
núa siendo amplia: grupos de gimnasia 
terapéutica, natación para embarazadas, 
natación para personas con � bromialgia, 
actividades físicas y acuáticas para per-
sonas mayores, servicio de � sioterapia 
terapéutica o la zona wellness.
Un programa muy interesante y singular 
es la actividad acuática para bebés. 
Los diferentes tipos de abonos ofrecen 
multitud de posibilidades de práctica 
deportiva en los dos polideportivos (in-
cluidos en el mismo precio) y con gran 
variedad de espacios: piscinas climatiza-
das, dos salas de � tness, siete salas de ac-
tividades dirigidas, una zona de wellness 
muy completa y tres pistas de pádel, ade-
más de zonas de chorros en las diferentes 
piscinas o solárium. 
Estos abonos, según su tipología, dispo-
nen además de clases dirigidas por mo-
nitores especialistas. La variedad es muy 
amplia y supera las 200 clases dirigidas 
semanales (consultar www.despiesport.
cat).

Los equipamientos mantienen su nivel de servicios

La nueva temporada, que comenzó con una fi esta popular el 16 de septiembre, 
incorpora un nuevo programa de prevención de la obesidad infantil

El incremento del IVA
El incremento del IVA aprobado por el 
Gobierno central incide de forma muy 
especial en la prestación de servicios de-
portivos, donde pasa del 8% al 21%, en-
careciendo de forma muy signi� cativa la 
práctica deportiva. Esto signi� ca un in-
cremento del 13 puntos, además del au-
mento natural del IPC interanual. Todo 
ello supera, hoy por hoy,  15 puntos.
Desde los polideportivos municipales 
Salvador Gimeno y Francesc Calvet se 
pretende que este importante incremen-
to de costes aprobado por el Gobierno 
del Estado tenga la menor incidencia 
posible en los precios de sus servicios. 
Por este motivo, se están estudiando 
alternativas. Una de las propuestas que 
está sobre la mesa es que los precios de 
todos los programas de actividad física 
y acuática para niños y niñas, los pro-
gramas deportivos de salud, cursillos 
de natación y las actividades físicas y 
acuáticas para personas mayores solo 
suban de precio según el incremento 
interanual del IPC, como es habitual 
cada temporada. Los diferentes tipos de 
abonos tendrían subidas por encima del 
IPC interanual, pero por debajo del in-
cremento total que representa la subida 
del IVA.
Los precios de las diferentes actividades 
y cursillos que se incrementarían alrede-
dor del IPC ya se están aplicando. Los 
incrementos de los diferentes tipos de 
abonos no se aplicarán hasta el próximo 
mes de noviembre.
Con estas medidas, los polideportivos 
absorverían una parte muy importante 
del incremento por el nuevo IVA, man-
teniendo la misma calidad y las mismas 
prestaciones, sin recortes.
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La bona climatologia i l’alta qualitat de les instal·lacions 
-que any rere any són millorades- han fet que aquest 
estiu hagi estat especialment bo a les Piscines 

Fontsanta. En total s’han realitzat 52.333 usos en tota la 
temporada, que representa 608 usos diaris com  mitjana.
La instal·lació es caracteritza per l’alta qualitat, que facilita 
un ambient relaxat i tranquil. Destaca el control de la pis-
cina i tots els seus espais i l’elevat nivell de neteja. És una 
instal·lació que funciona per a totes les edats: infants, jo-
ves, adults, gent gran, però destaca especialment l’ambient 
familiar: nens i nenes amb els seus pares o avis.
Els diferents espais de la instal·lació faciliten i fan preval-
dre aquesta diversitat d’ambients: piscina gran, piscina 

petita, àmplia zona de solàrium, àmplia zona de pícnic, bi-
bliopiscina, taules de ping-pong... i un bar-restaurant amb 
terrassa.
A més, durant tot el mes de juliol fan ús de la instal·lació 
diferents grups dels campus esportius, multiestades de 
tennis, casals d’estiu i de diverses activitats d’estiu per a 
infants. Aquest estiu s’ha fraccionat la presència d’aquests 
grups en dos torns per facilitar l’ús de la piscina a més in-
fants i, a la vegada, perquè tingués menys impacte en la 
resta d’ usuaris de la instal·lació. El resultat ha estat positiu.
En de� nitiva, s’ha pogut gaudir a Sant Joan Despí d’un es-
pai magní� c per passar un estiu refrescant, relaxat, fami-
liar i divertit.

El primer Campus de futbol sala va comptar 
amb professionals d’aquest esport
Una part imprescindible de la millora contínua en l’esport i la 
formació és el reforç de determinades parcel·les a perfeccionar. 
L’Escola de Futbol Sala de Sant Joan Despí va voler omplir un buit 
d’esport i temps lliure en el municipi, engegant el I Campus de 
tecni� cació de futbol sala de Sant Joan Despí, en horari de tardes 
durant la primera quinzena del mes de juliol.
Els infants van poder treballar especí� cament aspectes tècnics i 
tàctics amb l’objectiu de millorar la seva formació esportiva. A 
més, es va fer amb la col·laboració dels grans professionals del 
futbol sala.
El Campus, dirigit per Axel Tubau, va comptar amb la presència 
de Sito Rivera, seleccionador de Romania, i del jugador del FC 
Barcelona i de la selecció espanyola Fernandao.

S’han realitzat més de 52.000 usos en una temporada marcada pel bon temps

Les piscines Fontsanta han registrat 
enguany un rècord d’utilització

El jugador del Barça Fernandao va col·laborar en el Campus
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71 quilòmetres per pistes de muntanya

La a� ción hizo el 
pasillo a las 
jugadoras, que se 
retiraron llorando 
de emoción

L’Open infantil de BTT va tancar la temporada ciclista
El Parc Ciclista del Llobregat va albergar el passat 8 de 
juliol les curses de promoció de l’Open Infantil de BTT 
de Barcelona, una prova amb la qual el Club Ciclista Sant 
Joan Despí tancava la seva temporada.
Van participar-hi 38 infants d’entre 5 i 14 anys.

Els guanyadors van ser Iu Castellà i Lourdes Córdoba (in-
fantils), Juanjo Rosal i Lorena Belmonte (alevins), Samuel 
Calero (principiants), Miquel Hernández  i Mónica Cale-
ro (benjamins) i Adrià de la Viesca i Ona Vidal (preben-
jamins).

Foto de grup dels participants en aquesta prova de 
ciclisme de promoció

Diumenge, 7 d’octubre, nova edició de la 
Travessa Sant Joan Despí-Montserrat

Arriba la XVII edició de la travessa en BTT Sant 
Joan Despí-Montserrat, que tindrà lloc diumenge 7 
d’octubre. Aquesta marxa no competitiva té un re-
corregut de 71 km i discorre per camins i pistes de 
muntanya, amb un desnivell acumulat d’uns 2.170 
metres. Tradicionalment participa un miler de ci-
clistes.
La trobada es farà a les 7 h a l’alçada del poliespor-
tiu Salvador Gimeno i es donarà la sortida una hora 
més tard. D’entrada se seguirà el curs del riu Llobre-
gat � ns a Castellbisbal i, a partir d’aquest punt, se 
seguirà un itinerari amb trams nous respecte a an-
teriors edicions. L’arribada serà al monestir de Santa 
Cecília de Montserrat. Hi haurà una samarreta de 
regal.
Les inscripcions es poden efectuar a la seu del club 
(Masia Ca l’Armand) els dies laborables de 18 a 20 
hores, al telèfon 93 373 39 12 o mitjançant el web 
www.ccsjd.org Un instant de la sortida de l’edició de l’any passat

Ja és obert el període d’inscripció a la seu del club ciclista, a Ca l’Armand
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Després de les primeres edicions de la Marató per equips i de la Cursa 
de Sant Joan Despí (que, ampliada a tot el municipi, agafava el relleu 
de la Cursa de Les Planes), el novell Club d’Atletisme Sant Joan Despí 
organitza ara la Mitja Marató de la ciutat, el proper 30 de setembre. 
La sortida serà a les 9 del matí de la rambla Jujol i es farà el recorregut 
tradicional de la mitja marató (21,095 km) en un circuit totalment pla 
per la ribera del riu Llobregat.
El mateix dia, i posteriorment que es doni la sortida de la mitja marató, 
s’iniciarà una cursa de 5 km. Tota la informació d’aquestes curses i la 
formalització d’inscripcions es pot trobar al web www.cursapopular.es
Es faran inscripcions presencials als poliesportius Salvador Gimeno i 
Francesc Calvet els dies 13 i 20 d’octubre, de 10 a 12 i de 18 a 20 hores. 
També els dies 14 (a partir de les 19 h) i el 24 (a las 9 h), es faran entre-
naments per ambdues curses, amb obsequis per als participants.

Sant Joan Despí estrena una nova competició atlètica: la Mitja Marató

El equipo senior femenino ha iniciado su 
andadura en la División de Honor

El objetivo es conseguir la permanencia 
en la máxima categoría

E l equipo femenino del CF Levante 
Las Planas ha iniciado de forma 
irregular su trayectoria en la máxi-

ma categoría, la División de Honor. Al 
cierre de esta edición del Butlletí ha dis-
putado dos partidos. El primero saldado 
con una meritorio triunfo en el siempre 
difícil campo del Collerense (3-4), un 
equipo el mallorquín consolidado en la 
Superliga, en la que milita desde hace cua-
tro temporadas.
El revés se producía en casa, al perder en 
el segundo partido de liga 1-3 ante el ho-
mónimo valenciano, el Levante.
No hay duda, no obstante, que el objetivo 
prioritario es la permanencia y cualquier 
resultado positivo en un encuentro será 

acogido como un gran éxito. Así lo re� e-
ja el presidente de la entidad, Oscar Res-
calvo: “Ganar en Mallorca en el primer 
partido fue muy importante moralmen-
te. La verdad es que se está trabajando 
bien y hay una auténtica piña. Existe ar-
monía y mucha ilusión por poder man-
tener la categoría”.
El equipo se ha reforzado considerable-
mente para conseguir su objetivo, aunque 
sólo la exbarcelonista Ali, procedente del 
Málaga, ha jugado en División de Honor. 
El resto de incorporaciones son jugadoras 
procedentes de Liga Nacional que han 
optado por jugar en la máxima categoría. 
Así, se han integrado al equipo planense 
Pam (Malmö), Paula Nicart (FC Barce-

lona), Asako (Europa), Sandra (Sant Ga-
briel) Sara García y Laura Carriba (Espan-
yol), Mónica, Bel y Andrea Porta (Lleida), 
Cristineta (EF Valls) o Claudia (Ciutat de 
Palma).
El día 23 de septiembre el Levante se des-
plazará para enfrentarse al Athletic de Bil-
bao y el 30 recibirá en el Municipal de Les 
Planes al Espanyol, uno de los duelos más 
esperados.
Por otra parte, destacar que el club ha 
creado un abono exclusivo para los par-
tidos del equipo femenino al precio de 25 
euros. “Solicitamos la implicación no 
sólo del barrio sinó de toda la ciudad”, 
apunta Rescalvo. Y es que este sueño he-
cho realidad se lo merece.

El Levante Las Planas, 
ante su temporada 
más ilusionante

Un instante del partido en campo propio ante el Levante valenciano
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La Unión Deportiva San Pancracio organizó su tra-
dicional torneo Memorial Progreso Carrasco en el que 
participaron los equipos amateur y junior del club y que 
contó con el conjunto barcelonés del FC Fort Pienc como 
invitado de este año. El torneo se caracterizó por el buen 
ambiente y la deportividad de todos los participantes.

El Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí va ce-
lebrar el passat 16 de juny el seu festival de Festa Major.
Al voltant de 85 patinadors del club i d’altres convidats 
van participar en l’esdeveniment. Enguany el festival va 
estar dedicat a Michael Jakson amb l’espectacle Remem-
ber. Els patinadors li van retre tribut al so de les seves 
cançons més conegudes.

L’èxit rotund de la manifestació de l’11 de 
setembre ha suposat un acte de sobirania, 
la unió del poble català en una direcció 
clara: més ambició nacional. 
Aquest acte històric s’emmarca en una 
etapa de transició nacional, entesa com 
a projecte transversal i comú d’una gran 
majoria social, una gran majoria demo-
cràtica legitimadora, per establir l’horitzó 
de país que únicament pot decidir lliure-
ment i democràtica el poble de Catalunya. 
Situat, de� nit i manifestat l’horitzó nacio-
nal del país, ara cal aprofundir en les eta-
pes, en els graons per avançar amb passos 
ferms cap aquest horitzó que, en aquesta 
Diada Nacional de Catalunya, ha reclamat 
la societat catalana amb contundència. 
La primera etapa d’aquest camí és la con-
secució del pacte � scal, en la línia del 
concert econòmic. És a dir, un pacte en el 
qual Catalunya recapti tots els impostos i 
que de forma periòdica pacti amb l’Estat 
espanyol la contribució amb aquest. Cal 
entendre la sobirania � scal com al pas 
previ i alhora indissociable de la sobirania 
política de Catalunya, que n’és l’horitzó 
� nal.
L’extensa coincidència a constatar que 
l’actual nivell d’autogovern i de � nança-
ment, que ens ha situat en un carreró sen-
se sortida, porten a plantejar fonamen-
talment el pacte � scal en termes d’acord 
de país i de canvi de cicle històric en les 
relacions amb l’Estat espanyol, com a pas 
previ per a la constitució de la plena so-
birania.
S’aconsegueixi o no el pacte � scal, Con-
vergència Democràtica de Catalunya ac-
tuarà amb la voluntat de construir inter-
nament i externa les estructures d’Estat 
que ens permetin exercir el dret a decidir 
sense límits. Només així podrem garantir 
la pervivència com a nació i la viabilitat 
com a societat. Això és el que milers de 
persones vam sortir a reclamar el passat 
11 de setembre. 

CiU
Ambició nacional

Antes de decir la verdad, pre� eren 
seguir ocultándola. El problema de 
Cataluña no es su � nanciación, ni 
el resto de España como enemigo 
aglutinador de frustraciones, sino la 
caída de la actividad económica que 
nos lleva a tener recaudaciones de un 
tercio de lo que se venía recaudando. 
Así, el Impuesto de Trasmisiones en 
el 2007 recaudó 2.500 millones, en el 
2011 solo recaudó 700 millones.
En vez de buscar soluciones, pre� e-
ren engañar a los ciudadanos con 
falsos enemigos y con soluciones me-
siánicas que nos llevarán a una verda-
dera tragedia social-económica. 
La realidad es que Cataluña desde el 
primer gobierno del tripartito ha au-
mentado su deuda, pasando de 12 a 
42 mil millones, es decir aumentó en 
30 mil millones en pocos años. Dón-
de están. Nuestra deuda supera a la 
suma de las deudas de Valencia, Ma-
drid, Murcia y Extremadura juntas.
Cataluña junto con el resto de CCAA 
y municipios gestionan el 49% del 
gasto público total. Cataluña recau-
da, gestiona y administra el 50% del 
IRPF, el 50% del IVA y de los Impues-
tos Especiales el 58%. La recaudación 
es del 100% en los impuestos de suce-
siones, donaciones y patrimonio así 
como el de trasmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados. 
También el 100% de los impuestos 
sobre los juegos de azar, venta de car-
burantes, transporte y electricidad.
Por tanto, el problema no es la � nan-
ciación, sino de la nula ambición de 
trabajar en serio por una Cataluña 
que sea el eje de atracción de inverso-
res internacionales y no quién ondea 
la Senyera más alto dentro de la fosa 
dónde nos han metido.

Sin ambición de futuro

PP

Arriba l’ nze de setembre, Diada nacional 
de Catalunya, i és un bon moment perquè 
els catalans i les catalanes pensem quin  
model de societat volem.
CiU fa dos anys que governa i, malgrat 
totes les retallades fetes, no ha aconseguit 
l’objectiu d’abaixar el dè� cit. Això demos-
tra que les polítiques d’austeritat que pro-
mou no aconseguiran treure’ns de la crisi. 
Recentment, el govern de la Generalitat 
ha demanat a l’Estat un ajut dels fons de 
� nançament de 5.000 milions d’euros que 
comportarà condicions que afectaran a 
l’autogovern de Catalunya i a més ajustos 
per a la població. 
Al setembre comença el curs escolar 
amb 20.000 alumnes més i 3.000 mestres 
menys. Han augmentat les ràtios per aula 
i no es cobriran les baixes � ns al cap de 
dues setmanes. Aquestes mesures tindran 
conseqüències dins i fora de les aules i serà 
necessari que tota la comunitat educativa 
treballi per mantenir la qualitat de l’escola 
pública. 
En les últimes setmanes el govern central 
del PP, mitjançant reials decrets llei, ha 
apujat l’IVA, ha retallat la prestació farma-
cèutica, ha endurit les condicions d’accés a 
les prestacions per l’atur i a la renda acti-
va d’inserció  que deixa, sobretot, a molts 
joves aturats sense cap tipus d’ajut econò-
mic.
Es podrien anomenar moltes més mesures 
dels governs de CiU i PP que estan dete-
riorant les condicions de vida i de treball 
de la ciutadania, com les retallades en les 
prestacions de la llei de dependència, una 
de les grans conquestes socials dels últims 
anys, o les limitacions per accedir a la tar-
geta sanitària. Són moltes les persones de 
la nostra ciutat que d’una manera o altra 
es veuran afectades per aquestes mesures.
ICV EUiA creiem que la Diada Nacional 
és una oportunitat per defensar els drets 
nacionals però també per fer arribar el 
clam de la ciutadania contra les retallades 
socials i nacionals i per una sortida justa 
de la crisi.

Drets nacionals i 
retallades

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA
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telèfons d’interès

JULIOL
Temperatura mitjana: 

23,7ºC · Temperatura màxi-
ma: 32ºC el dia 18 · Tempera-
tura mínima: 13,9ºC el dia 2 · 

Precipitació: 20,2 mm

AGOST
Temperatura mitjana: 

25,8ºC · Temperatura màxi-
ma: 33,7ºC el dia 20 · Tempe-
ratura mínima: 15,6ºC el dia 
31 · Precipitació: 35,7mm

 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 La percepció general és que hem tingut un estiu molt 
calorós, però en realitat això ha estat durant l’agost, 
perquè el juliol � ns i tot va ser una mica fresc respec-

te al que és habitual, a causa en bona part d’una 
primera quinzena poc estiuenca. De fet, el juliol ja va 

començar (el dia 1) amb un dia de tardor: tapat i amb 
pluja. Semblava l’auguri d’un estiu com l’anterior, 

però van ser falses alarmes: passada la primera quin-
zena la temperatura va experimentar una pujada sig-
ni� cativa i l’ambient canicular, sense rècords absoluts 

però sí una persistència llarga de la calor, va durar 
pràcticament � ns a � nal d’agost. I és que després de 
la ploguda de l’1 de juliol, vam haver d’esperar � ns el 
30 d’agost per tornar a veure ploure en condicions i, 

per tant, una refrescada contundent. Amb tot, gràcies 
al dia 1 de juliol, el juliol no es pot quali� car de sec 
perquè gairebé es va assolir la mitjana climàtica, 

però la pluja del 30 d’agost més la poca del 6 d’agost 
no van ser su� cients com per no haver de quali� car 
l’agost com a sec. I és que ens plantem al setembre 

amb un any 2012 de moment molt i molt eixut.    

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES

• Paella de la gent gran per l’11 de setembre

• Festes al barri de Residencial Sant Joan

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Hem iniciat el curs polític amb un evi-
dent i creixent malestar entre la ciuta-
dania per la situació actual. En aquest 
moment caldria recordar que Catalunya, 
l’any 2006, va aprovar per referèndum un 
nou Estatut d’autonomia que millorava el 
� nançament i avançava en l’autogovern. 
Un Estatut que va ser rati� cat pel Con-
grés dels Diputats amb un govern socia-
lista a Madrid però que l’oposició del PP, 
amb Mariano Rajoy al capdavant, es va 
encarregar de diluir presentant un recurs 
al Tribunal Constitucional. Aquest nou 
Estatut, promogut per Pasqual Maragall 
com a president de la Generalitat, volia 
marcar un nou rumb just, més d’acord 
amb les necessitats de Catalunya. Això 
demostra que des del PSC ja fa anys que 
apostem per unes millors relacions de 
Catalunya amb la resta d’Espanya.
Ara, de nou, s’obre el debat; un debat 
imprescindible i necessari sobre el qual 
la nostra postura és clara: un futur via-
ble per a Catalunya passa per una unió 
lliure amb la resta d’Espanya, en un nou 
marc de relació especí� ca i bilateral, i en 
un sistema de federalisme asimètric que, 
� ns i tot, contempli el dret a decidir. Per 
aquest nou marc es requereix sensibilitat 
per part de l’Estat, i també d’un presi-
dent de la Generalitat que tingui clar que 
Catalunya també pot apro� tar els inputs 
positius que pot generar l’Estat. Els Jocs 
Olímpics de Barcelona ‘92 van ser un 
perfecte exemple d’aquesta sinergia. Ni 
Barcelona ni Catalunya serien avui el 
que són sense les olimpíades i ningú pot 
negar que, sense formar part d’Espanya, 
no haurien estat possibles.
CiU ha de deixar de jugar amb doble 
llenguatge; d’una banda apostant per ge-
nerar estructures per a un Estat català; 
mentre pacta amb el PP per desmuntar 
les estructures de Sanitat i Educació que 
també són estructures d’estat com reivin-
diquen.  Això és incompatible... i perillós.

Catalunya,
endavant



3232

Recull de les fotografi es rebudes aquest 
estiu enviades per ciutadans i ciutadanes 
des del seu destí de vacances

Una � nestra oberta al món

Sant Joan Despí... 
des d’arreu

Capadocia

Sant Joan Despí

El Teide (Tenerife)

Callosa d’en Sarria (Alacant) Fayon (Baix Aragó)

Cova d’en Xoroi (Menorca)

Caravaca de la Cruz (Murcia)
Monte Perdido (Osca) Cascada de Gavarnie (França)

a la piscina

Santiago de Compostela (A Coruña)

Illa Fantasia

Mediona (Alt Penedès)

Cala Sillot (Mallorca)

Sant Joan Despí

Xina

Veleta i Mulhacén (Granada)
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Eurodisney (París)

Camboriu (Brasil)

Budapest (Hongria)

Cayo Jutía (Cuba)

Santa Catarina (Brasil)

Gran Canaria

Islàndia

Roma (Itàlia)

Benasque (Osca)

Gèiser Strokkur (Islàndia)

Torre Belem (Lisboa)

Riviera Maya (Mèxic)Río del Castril (Granada)

Sant Petesburg (Rússia)

Acantilados de Moher (Irlanda)

Budapest (Hongria)

Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Paris (França)

Montiel (Ciudad Real)

Cala Sillot (Mallorca)

Mallorca
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Petra (Jordània)

Roma (Itàlia) Punta Cana (Mèxic)

Son Saura (Menorca)

O Carballiño (Ourense)
Zaanse Schans (Holanda)

Roma (Itàlia)

Parc de la Villette (París)

La Bastide de St. Sernin (França)

Águilas (Murcia)

Menorca

Castielfabib (València)

Tresjuncos (Conca)

Eilean Donan (Escòcia)

Cala’n Bruc (Menorca)

Montmorency (Canadà)

Gósol (Lleida)

Altafulla (Tarragona)

La Garrotxa
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Eilean Donan (Escòcia)

Pic Veleta (Granada)

Menorca

Los Ángeles (USA)

Gàmbia

Thailàndia

Tarragona
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Roma (Itàlia)

a la piscina

Orpesa (Castelló)

Viena (Austria)

Tristaina (Andorra)

Santiago (A Coruña)

Aracena (Huelva)

Medellín (Badajoz)

Las Médulas (León)

Suissa

Madrid

Ribadeo (Lugo)

Algarve (Portugal)

La Sagra (Jaén-Albacete)
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6 d’octubre 
Carrer del Bon Viatge 2012
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