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Serà redundant si s’afirma que aquest any el mes 
de juny ha estat molt càlid, perquè se n’ha parlat 
a tot arreu i tots ho hem notat (o patit) en primera 
persona. De fet, la temperatura mitjana del juny ha 
estat la normal d’un juliol, però en realitat, l’onada de 
calor en si, que va durar ben bé 15 dies, ens va portar 
temperatures fins i tot més altes que les normals de 
ple estiu. Si no ens hem quedat amb registres ex-
traordinaris és perquè els primers dies del mes, i els 
dos últims, van ser frescos. I a més a més, cal recordar 
que l’onada de calor del juny del 2003 encara va ser 
més llarga i forta. Però no només la calor ha estat no-
tícia. Encara que no ho hagi semblat, el juny ha estat 
plujós. Però hi ha un matís molt important: gairebé 
tota la precipitació va caure durant la nit del 4 al 5 de 
juny (i si concretem més, 41 mm en només 1 hora), 
i la forta pedregada del dia 30 al matí, que va posar 
fi a l’onada de calor. Cal dir que una pedregada com 
aquella és difícil de veure... de fet, és més fàcil que 
nevi a Sant Joan Despí que no pas una pedregada 
d’aquella magnitud i intensitat. Algunes pedres eren 
del diàmetre de monedes de 2 €.   

JUNY 2017

Temperatura mitjana: 24,5ºC
Temperatura màxima: 33,4ºC 
el dia 15
Temperatura mínima: 13,5ºC 
el dia 30
Precipitació total: 66,9mm, 
precipitació màxima 
diària 52,3 mm el dia 
4-5,  7 dies de pluja, 3 
amb tempesta. 
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El verano es la estación vacacional por antonomasia. Aunque 
muchas cosas han cambiado, estos días -y muy especialmente 
el mes de agosto- siguen reflejando una parada generalizada 

de la actividad y todavía son la principal época vacacional. Todo lo 
contrario de lo que ocurre en la ciudad, donde aprovechamos este 
paréntesis para intensificar actuaciones de mantenimiento, mejora 
y realización de proyectos.

Así, este verano llevamos a cabo un importante paquete de accio-
nes, especialmente en el ámbito deportivo, para seguir mantenien-
do el alto nivel de nuestros equipamientos. En este sentido estamos 
renovando el césped del campo de fútbol del barrio Centre; refor-
mando y ampliando los vestuarios de los polideportivos Salvador 
Gimeno y del Mig; cambiando la pista del centro Ugalde... además 
de estrenar nuevas pistas del pádel en el Francesc Calvet. También 
aprovechamos el verano para realizar obras de mejora en los cen-
tros educativos y en la vía pública, donde, por ejemplo, daremos 
solución a problemas detectados en las rejas interceptoras en la 
avenida de Barcelona,   a la vez que continúa a buen ritmo la refor-
ma de Buen Viaje.

Mantener en buen estado la ciudad y sus equipamientos es fun-
damental. Como lo es también seguir invirtiendo en políticas de 
servicios a las personas, en la atención social (trabajamos en un 
nuevo centro para la tercera edad en Les Planes); el empleo (tene-
mos una tasa de paro que sigue a la baja, con un 9,7%, promove-
mos un salario mínimo de 1.075 euros y hemos contratado desde el 
Ayuntamiento a 72 personas desempleadas); la educación (hemos 
terminado el curso con unas jornadas de trabajo con todos los cen-
tros educativos para poner común en experiencias que están dan-
do buenos resultados mientras que un 93% de los estudiantes han 
aprobado la selectividad); la vivienda (acabamos de adjudicar 84 
pisos protegidos y en otoño empezaremos a construir un edificio 
público de alquiler); o la movilidad (tendremos un sistema de park 
&   ride para los usuarios del tren). Seguimos pues, trabajando inten-
samente por la ciudad y por el bienestar de su gente. Feliz verano.

L’estiu és l’estació vacacional per antonomàsia. Tot i que 
moltes coses han canviat, aquests dies –i molt especial-
ment el mes d’agost– continuen reflectint una aturada 

generalitzada de l’activitat i encara són la principal època va-
cacional. Ben al contrari del que passa a la ciutat, on aprofitem 
aquest parèntesi per intensificar actuacions de manteniment, 
millora i realització de projectes.

Així, aquest estiu duem a terme un important paquet d’accions, 
especialment en l’àmbit esportiu per tal de seguir mantenint 
l’alt nivell dels nostres equipaments. En aquest sentit estem re-
novant la gespa del camp de futbol del barri Centre; reformant 
i ampliant els vestidors dels poliesportius Salvador Gimeno i 
del Mig; canviant el paviment de la pista del centre Ugalde... 
a banda d’estrenar noves pistes del pàdel al Francesc Calvet. 
També aprofitem l’estiu per realitzar obres de millora als cen-
tres educatius i a la via pública, on, per exemple, donarem solu-
ció a problemes detectats a les reixes interceptores a l’avinguda 
de Barcelona, a la vegada que continua a bon ritme la reforma 
de Bon Viatge.

Mantenir en bon estat la ciutat i els seus equipaments és fona-
mental. Com ho és també seguir invertint en polítiques de ser-
veis a les persones, en l’atenció social (treballem en un nou cen-
tre per a la gent gran a les Planes); l’ocupació (tenim una taxa 
d’atur que continua a la baixa, amb un 9,7%; promovem un sa-
lari mínim de 1.075 euros i hem  contractat des de l’Ajuntament 
72 persones aturades); l’educació (hem acabat el curs amb unes 
jornades de treball amb tots els centres educatius per posar en 
comú experiències que estan donant bons resultats mentre que 
un 93% dels estudiants han aprovat la selectivitat); l’habitatge 
(acabem d’adjudicar 84 pisos protegits i a la tardor comença-
rem a construir un edifici públic de lloguer); o la mobilitat (ara 
farem un sistema de park & ride per als usuaris del tren). Se-
guim doncs, treballant intensament per la ciutat i pel benestar 
de la seva gent. Bon estiu.

Intensifiquem les actuacions de
 millora de la ciutat i les polítiques de 

serveis a la persona

Antoni Poveda, l’alcalde

Un estiu ben aprofitat

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Intensificamos las actuaciones de
  mejora de la ciudad y las políticas de 

servicios a la persona
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L’Ajuntament inverteix prop d’un milió 
en millores a equipaments esportius

 EL TEMA

A les noves pistes de pàdel, que han entrat en servei al poliesportiu Fracesc Calvet, 
se sumen altres actuacions com nous vestidors al Salvador Gimeno i al poliesportiu 

del Mig • El centre esportiu Ugalde també renovarà el paviment

L’esport és un dels emblemes de 
Sant Joan Despí. La ciutat compta 
amb més de 60.000 metres qua-

drats destinats a la pràctica esportiva, 
i s’estima que al voltant de 16.700 per-
sones practiquen esport cada setmana 
als equipaments esportius de manera 
habitual i contínua. Poliesportius, pa-
vellons, pistes a l’aire lliure, camps de 
futbol, pistes de tennis, de pàdel... Un 
munt d’equipaments que tot i que són 
objecte d’un manteniment constant 
durant tot l’any, de vegades requerei-
xen d’inversions més importants per 
tal de donar el servei més adient a l’alta 
demanda esportiva. Per posar a punt 
aquestes instal·lacions, i aprofitant el 

parèntesi estiuenc, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí ha encetat un progra-
ma d’actuacions en el qual ha invertit 
prop d’un milió d’euros. 

Dues noves pistes de pàdel 
al Francesc Calvet
Si bé hi ha algunes obres que tot just 
han començat o començaran en els 
propers dies aprofitant la baixada de 
l’activitat a la ciutat, n’hi ha d’altres 
que s’han acabat d’enllestir fa poques 
setmanes. Aquest és el cas de les di-
ferents actuacions que s’han fet al po-
liesportiu  municipal Francesc Calvet 
on s’han construït dues noves pistes i 
s’ha renovat la gespa de les tres exis-

tents. Cinc espais a punt per a la pràc-
tica d’un esport en apogeu que dia a 
dia guanya nous adeptes. De fet, a 
Sant Joan Despí, només en aquestes 
tres pistes es registrava una mitjana de 
670 usos setmanals, i ara, amb les 5 ha 
pujat als 930. A més, al maig es van fer 
obres per reparar les filtracions d’una 
part de la coberta en aquest mateix 
equipament. En aquestes actuacions 
s’han invertit al voltant de 178.000  
euros.
Aquestes no són les úniques inver-
sions en l’àmbit esportiu que es faran 
properament. A la pàgina següent tro-
bareu les millores més destacades que 
ja s’estan realitzant.

Més de 16.000 persones utilitzen les instal·lacions esportives setmanalment

Més pistes de pàdel al poliesportiu Francesc Calvet. Amb les dues noves pistes, l’equipament compta ara amb 5 espais destinats a la pràtica 
del pàdel. Des què es van incorporar les dues noves pistes les instal·lacions han passat de 670 a 930 usos setmanals

A l’estiu, la ciutat 
es posa a punt
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Canvi de la gespa del camp municipal del Centre
Pressupostades en 326.000 euros, és una de 
les actuacions més destacades del paquet 
d’inversions del Departament d’Esports: el 
canvi de la gespa artificial del camp municipal 
del Centre, que havia patit deteriorament, en 
part per problemes en el subsòl que ara també 
es resoldran. Abans de la instal·lació de la 
nova gespa sintètica de darrera generació es 
faran obres d’anivellament del terreny de joc 
per evitar problemes d’enfonsaments. Aques-
tes obres deixaran com nou un camp que 
habitualment és utilitzat per la Unió Esportiva 
Sant Joan Despí i la U.E Sant Pancraç.

La ciutat es posa a punt a l’estiu: obres a instal·lacions esportives

També han començat ja les obres per millorar els 
vestuaris del poliesportiu Salvador Gimeno i el del 
Mig. De fet, el Salvador Gimeno romandrà tancat 
aquest mes d’agost per agilitzar al màxim aquestes i 
altres intervencions que s’estan fent. L’actuació prin-
cipal se centra als vestidors de piscina, femenins i 
masculins, que amb una nova redistribució seran 
molt més espaiosos; les dutxes passaran a ser indi-
viduals i, en el cas de les de dones, s’ampliaran de 
10 a 15. També es farà una cabina als vestidors per 
a persones amb discapacitat i es canviaran les taqui-
lles. Unes actuacions que tindran un cost de 299.000 
euros. A més, la façana del poliesportiu s’està pintant 
de nou. D’altra banda, també s’han iniciat els treballs 
per millorar la zona de bany dels quatre vestidors 
del poliesportiu del Mig que a partir de setembre 
tindran 6 dutxes en lloc de les 3 actuals. Aquestes 
obres tenen un cost de 70.000 euros.

Nous vestidors al Salvador Gimeno i al Mig

La pista de l’Ugalde 
es renova
I ja a l’agost s’iniciaran els treballs per instal·lar a la pista 
poliesportiva Ugalde un paviment anomenat Mondoflex 
que, amb base de goma natural i sintètica, millorarà la 
superfície, fent-la més llisa i antirelliscant, que millorarà 
la pràctica d’esports com el futbol sala i l’handbol. Les 
obres, que tenen un pressupost de 70.000 euros, estaran 
enllestides el mateix mes d’agost.
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Equipamientos a punto
El Ayuntamiento también aprovecha el verano para hacer 
pequeñas obras de mejora en los centros educativos y otros 
equipamientos, como los centros cívicos. Pintar; cambiar 
ventanas para mejorar la eficiencia energética; intervencio-
nes de drenaje en patios... son algunas de las actuaciones. 
Además, en el pasaje Francesc Ferrer i Guàrdia, en el tramo 
situado junto a una de las puertas de la escuela Espai 3, se 
modificará la escalera para ampliar la zona del rellano (en 
la foto de la izquierda) y que las familias dispongan de más 
espacio. En agosto también se hará una pequeña ampliación 
de la segunda planta del Ayuntamiento.

La ciudad se pone a punto en verano: actuaciones en calles y equipamientos

Menos ruido en las rejas de
de la av. Barcelona
Entre las obras con más afectaciones en el tráfico roda-
do se encuentran las que se realizarán en la avenida de 
Barcelona, en el tramo situado entre la calle Major y la 
avenida Mare de Déu de Montserrat. Durante agosto 
se realizará una actuación para mejorar las rejas inter-
ceptoras de aguas pluviales con el objetivo de evitar el 
ruido de los vehículos cuando pasan por encima. La 
obra se hará por fases para minimizar el impacto en el 
tráfico.

Repintando los Camins Saludables
La ciudad dispone de tres rutas señalizadas (de 4,6 km, 6,3 km 
y 9,7 km cada uno) para favorecer y promover los desplaza-
mientos a pie dentro de la ciudad. En las últimas semanas se 
ha vuelto a pintar la señalización para que estén en las mejores 
condiciones y, recordarnos, que caminar es muy saludable.

Continúan las obras en Bon Viatge 
Las obras continúan según el ritmo previsto, y de hecho ya es 
bastante visible el cambio que se está produciendo en la vía. 
Este agosto, los operarios continuarán trabajando en el tramo 
entre Baltasar d’Espanya y Vicomicià.

Diferentes actuaciones de mantenimiento 
y obras en la vía pública

El Ayuntamiento aprovecha el verano para llevar a cabo diferentes obras para así 
provocar menos molestias. Entre las más destacadas, en la avenida de Barcelona se 

mejorarán las rejas interceptoras de pluviales para evitar ruidos
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Sant Joan Despí, una de las tres ciudades donde el Àrea Metropolitana de Barcelona 
instalará este Park & Ride que funcionará con una aplicación de teléfono móvil

Aparcamiento con plazas prioritarias para 
los usuarios del tren junto a la estación

Medidas de promoción del transporte público y contra la contaminación

El aparcamiento tendrá 40 plazas destinados a usuarios del transporte público

Sant Joan Despí tendrá este otoño 
un Park & Ride, es decir, un aparca-
miento con plazas prioritarias para 

las personas que utilizan el transporte 
público. Se habilitará en la zona de esta-
cionamiento de la calle Jacint Verdaguer 
(en la zona industrial), junto a la estación 
de Rodalies para favorecer que los usua-
rios puedan dejar sus vehículos privados 
en este espacio y continuar el trayecto en 
tren. El espacio habilitado tendrá 40 pla-
zas y el objetivo es muy claro: favorecer 
una movilidad más sostenible aumenta-
do el uso del transporte colectivo.

Un aparcamiento smart
De hecho, Sant Joan Despí es una de las 
tres poblaciones que el Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) ha escogido 
para participar en esta prueba piloto 
que, además, es una de las medidas que 
se acaban de presentar en el III Consell 

Jordi Sunyer, experto en salud y contaminación, participará en la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se organizará del 16 al 22 
de septiembre, contará este año con la participación de uno de los expertos más 
reputados en salud y contaminación,  el doctor Jordi Sunyer. Sunyer dará una 
conferencia el 18 de septiembre, a las 19 horas, en  el Centro Cultural Mercè 
Rodoreda. Jefe del programa de Salud Infantil del Institut de Salut Global de 
Barcelona, es uno de los investigadores principales de diferentes estudios inter-
nacionales que centran su atención en los efectos de la contaminación en el desa-
rrollo neuroconductual en los primeros años de vida de los niños. En  2014 fue 
galardonado con el premio más prestigioso a nivel mundial de medio ambiente 
e investigación en salud, el John Goldsmith. Además de Sunyer, la Setmana de 
la Mobilitat contará con otras actividades, como la Baixpedalada (8 de octubre), 
una actividad escolar que invitará a los alumnos a ir al cole en bici, a pie, etc.

de Mobilitat de la AMB para reducir la 
contaminación. Así, el ente metropolita-
no se encargará de señalizar el espacio 
y de diseñar una app (aplicación para 
dispositivos móviles y web) que per-
mitirá la validación del título de trans-
porte asociado a la matrícula del coche. 
El AMB está trabajando en la creación 

de la aplicación y en el desarrollo de un 
acceso automático y en tiempo real para 
la comprobación de usuarios y de las 
matrículas. Así, el pasajero tendrá que 
darse de alta en la aplicación, y una vez 
en la estación, realizar la validación del 
título. El aparcamiento en esta zona será 
gratuito para los usuarios del tren.

Jordi Sunyer  realizará una conferencia el día 
18 de septiembre en el CC Mercè Rodoreda
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Esta sustancia, que se utiliza de forma habitual en la jardinería pública y privada, 
tiene efectos negativos en la salud y el medio ambiente

La ciudad ya no utiliza herbicidas con glifosatos
El camino hacia una nueva gestión del verde urbano

Las hierbas que sobresalen entre las juntas se quitan de forma manual

En 2015, la Agencia para la Investigación 
sobre el Cáncer de la Organización Mun-
dial de la Salud, clasificó el glifosato como 

probablemente “cancerígeno para los seres hu-
manos”. Presente en la mayoría de herbicidas 
que se utilizan en la jardinería pública y privada, 
en márgenes de caminos, franjas de protección 
de incendios y para contener los brotes entre 
las juntas de las zonas pavimentadas, el Ayunta-
miento dejó de utilizarlo el raíz de una moción 
presentada en el Pleno a petición de la Asocia-
ción L’Esplet.
Y es que el impacto de este componente tam-
bién es perjudicial para el medio ambiente ya 
que contamina progresivamente los acuíferos y 
los medios acuáticos. Esta situación plantea la 
aplicación de alternativas de gestión que está su-
poniendo una transformación en la manera de 
cuidar los parques. Así, ahora es más evidente 
encontrar en la calle pequeñas hierbas que sobre-
salen entre las grietas y que se han de quitar de 
manera manual, y por tanto, más lenta pero que 
es necesaria para mejorar la salud a nivel global.

El Ayuntamiento pide la colaboración 
ciudadana para localizar nidos de 
especies protegidas

Las golondrinas o los vencejos son especies protegidas que 
utilizan las estructuras de las viviendas (agujeros de venti-
lación de techos y azoteas, tabiques medianeros con aguje-
ros, etc.) para crear sus nidos. En muchas ocasiones, y casi 
sin darnos cuenta, cuando hacemos reformas construimos 
cierres que impiden hacer estos nidos, y en algunos casos, 
incluso se destruyen. Para preservar estas especies y para 
hacer un seguimiento de la población, el Ayuntamiento 
pide la colaboración de la ciudadanía para localizar y situar 
en un mapa los nidos de golondrinas y de vencejos. Si has 
detectado alguno, contacta con el Departamento de Medi 
Ambient a través del teléfono 93 480 60 00 o del correo me-
diambient@sjdespi.net. De esta manera los protegeremos.

¿Tienes dudas sobre el consumo
de luz? Te asesoramos sobre 
cómo ser más sostenibles

A partir de septiembre, el Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí volverá a ofrecer un servicio de 
asesoramiento sobre el consumo eléctrico en 
los hogares para dar herramientas y pautas a la 
ciudadanía sobre este tipo de facturas. Si estáis 
interesados hay que llamar al Departament de 
Medi Ambient, al teléfono 93 480 60 00, o bien 
enviar un correo a mediambient@sjdespi.net, y 
una técnica irá a casa y le informará sobre una 
correcta comprensión de la factura; consejos 
para reducir el consumo o pautas para hacer 
de nuestra una vivienda un lugar más eficiente 
energéticamente.
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Tràmits més àgils a través 
de la Finestreta Única 
Empresarial

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha rebut el distintiu FUE (Fines-
treta Única Empresarial), un reconeixement que atorga la Gene-
ralitat als municipis que impulsen la simplificació administrativa 

de manera on line en l’àmbit de l’empresa amb l’objectiu de milllorar 
l’accés als tràmits. Actualment, des de l’administració electrònica de 
Sant Joan Despí es poden realitzar fins a nou tràmits i també és pos-
sible l’accés a la FUE, i al seu portal electrònic, el Canal Empresa. La 
Finestreta Única Oberta, implantada en el 96% dels municipis, és el 
punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris 
en la seva relació amb l’Administració, un espai físic o virtual des d’on 
es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una acti-
vitat econòmica amb independència de l’Administració responsable.

Moció per dignificar una fossa comuna 
amb combatents republicans

Expedient contra el llogater 
d’un habitatge protegit per 
utilitzar-lo com a pis turístic

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha ini-
ciat el procediment per fer fora el llo-
gater d’un pis de protecció oficial que 
l’oferia il·legalment com a apartament 
turístic a través de la plataforma AIRB-
NB. L’empresa municipal ADSA li ha en-
viat un requeriment per tal de rescindir 
el contracte i que abandoni l’habitatge. 
En cas contrari, s’iniciarà el pertiment 
procediment judicial. 
Recordem que aquesta és una pràctica 
il·legal ja que els contractes de lloguer 
amb els adjudicataris dels habitatges 
amb protecció oficial de lloguer que ges-
tiona ADSA, no permeten en cap cas 
rellogar-los, ja que es tracta d’habitatges 
adjudicats per concurs públic. 
L’Ajuntament romandrà atent per evi-
tar cap especulació i mala praxis al parc 
d’habitatge públic de la ciutat.

L’Ajuntament facilita el 
cens de gats i fures al 
Registre General d’Animals 
de Companyia

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix 
la possibilitat de censar gats i fures a 
l’ANICOM (l’aplicació informàtica del 
Registre General d’Animals de Com-
panyia de la Generalitat) presentant 
una instància a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC), a la planta baixa de 
l’Ajuntament. Juntament amb la ins-
tància s’ha de presentar el DNI de la 
persona propietària; la cartilla sanitària 
de l’animal amb totes les seves dades i el 
document del veterinari amb el número 
de xip. 
A través de l’ANICOM, els ajuntaments 
poden realitzar recerques d’animals 
perduts independentment del lloc on 
estigui censat. 

La Generalitat atorga un distintiu que reconeix 
els esforços per simplificar l’Administració

La sessió plenària de juny va aprovar per unanimitat una moció presen-
tada pel grup municipal d’ERC-AM en què es demana que s’iniciïn les 
accions oportunes per estudiar, senyalitzar, dignificar i obrir una fossa 
comuna situada al cementiri amb, com a mínim, 11 combatents republi-
cans que van morir el 25 de gener del 1939 quan les tropes franquistes van 
creuar el Llobregat per Sant Feliu i Cornellà. El text sol·licita que es faci 
una valoració tècnica prèvia, amb la col·laboració de la Generalitat –que és 
qui en té les competències– i els dels seus organismes pertinents com ara 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Aques-
ta fossa es troba registrada al mapa de fosses gestionat per la subdirecció 
de Memòria i Pau de la Generalitat, i, de fet, l’Administració autonòmica 
ha començat a obrir fosses a Catalunya en el marc d’un pla específic.
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Una setentena de personas se incorporan
  a trabajar en el Ayuntamiento

Vuelve el programa Work Experience, que contrata jóvenes que han fianlizado sus estudios

En 2017 la administración local ha contratado 130 personas en planes ocupacionales

72 personas desempleadas han co-
menzado a trabajar en el Ayunta-
miento en el mes de julio gracias a 

dos programas ocupacionales: un nuevo 
plan de empleo y el conocido como Work 
Experience, dirigido a jóvenes de 18 a 30 
años, que este año llega a su cuarta edición.

Plan de ocupación, ayuda para volver 
al mercado laboral. Por un lado, 40 de 
las 72 personas trabajarán durante seis 
meses en la administración pública. Perfi-
les que van desde auxiliares administrati-
vos, peones de mantenimiento o técnicos 
de diferentes áreas de gestión municipal. 
Este plan de empleo está subvencionado 
por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y 
la Diputació de Barcelona.

Work Experience, primera oportuni-
dad laboral. También han empezado a 
trabajar 32 jóvenes que han finalizado los 
estudios superiores recientemente con el 
objetivo de obtener una primera expe-

A l’agost, canvi d’horaris als equipaments 
Les vacances d’estiu modificaran alguns dels horaris dels equipa-
ments públics durant aquest mes d’agost. 
Ambulatoris: del 31 de juliol a l’1 de setembre de dilluns a di-
vendres l’EAP Les Planes obrirà de 8 a 15 h, i l’EAP Verdaguer, 
de 13.30 a 20.30 h. Fora d’aquest horari, si hi ha alguna urgència 
mèdica, es pot anar al CUAP Sant Ildefons i a l’Hospital Moisès 
Broggi. 
Poliesportius: el Salvador Gimeno romandrà tancat per obres, 
i el Francesc Calvet obrirà tot el mes, de dilluns a divendres, de 
6.30 a 22.30 h, el dissabte de 8 a 21 h, i el diumenge estarà tancat. 
Centre Jujol-Can Negre: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Biblioteques: la Mercè Rodoreda estarà oberta fins al 14 d’agost 
(tanca del 16 d’agost a l’1 de setembre) els dimarts, dimecres i di-
vendres de 10 a 14 h, i de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h, men-
tre que la Miquel Martí i Pol tanca del 31 de juliol al 14 d’agost i 

quan obri, el dia 16, l’horari serà els dimarts, dijous i divendres 
de 10 a 14 h, i de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h.
Centres cívics: resten tancats tret del de Les Planes que obrirà 
de dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 16 a 19.45 h, i els dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 h a 12.45 h i de 16 a 19.45 h (de di-
lluns a divendres, de 9 a 15 h s’atendran les consultes de Serveis 
Socials).
Ajuntament: l’horari d’atenció al públic a l’OAC (Oficina 
d’Atenció Ciutadana) és de 8.30 h a 14 h, i la resta de departa-
ments a partir de les 9 h.
Promoció Econòmica: l’horari d’atenció al públic serà de 9 a 
13.30 h.
Oficina d’Habitatge: tanca del 7 a 25 d’agost.
ADSA • Àrea de Serveis a la Persona • Oficina Jove • Casal 
de Joves El Bulevard: tanquen de l’1 al 31 d’agost.

Los jóvenes del programa ocupacional Work Experience, durante una sesión formativa

riencia laboral. Con una media de edad 
de 22 años, estos jóvenes han estudiado 
ciclos formativos y grados universitarios 
tan variados como psicología, educación 
infantil, gestión administrativa o relacio-
nes laborales, y han trabajado este mes de 
julio en departamentos del Ayuntamiento 
o en las bibliotecas. Para muchos será una 
primera experiencia, para otros una ma-
nera de conseguir recursos y seguir for-

mándose, o bien ayudar en casa. 14 de los 
jóvenes han hecho un grado universitario 
y el resto han estudiado ciclos formativos 
de grado medio o superior, y este año la 
paridad ha sido absoluta: 16 chicas y 16 
chicos. En estas cuatro ediciones se han 
contratado un total de 154 jóvenes.
Con esta setentena de incorporaciones, 
en lo que va de año se han contratado 130 
personas en diferentes planes de empleo.
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“L’amor no fa mal; el teu odi sí”
Actes per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBI

L’Ajuntament realitzarà diferents accions per garantir els drets d’aquest col·lectiu

Sant Joan Despí s’ha sumat a la commemoració del Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI per l’Alliberament 
de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Inter-

sexuals (LGTBI), el 28 de juny, amb un manifest que van 
llegir joves davant de l’Ajuntament. Després de la lectura, 
s’ha pintat al pas de vianants les frases: “L’amor no fa mal; 
el teu odi sí. Pel dret a viure estimant lliurement”, per re-
cordar-nos dia a dia que cal respectar totes les persones 
independentment de la seva orientació afectiva i sexual. 
Aquesta inscripció es pot llegir en cinc passos de vianants 
més als diferents barris de la ciutat.
El manifest ha posat de relleu que tot i els avenços que 
s’han fet per reconèixer i reivindicar tant la diversitat en 
l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió 
de gènere, encara hi ha molta feina a fer arreu del món. 
Per tal de promoure la igualtat i la no-discriminació, 
l’Ajuntament farà diferents actuacions com formació per 
garantir la sensibilització adequada dels professionals que 
fan tasques de prevenció; detecció, atenció, assistència, 
etc.; una guia virtual que es podrà consultar al web mu-
nicipal i que recull al Llei 11/2014 per garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per erradicar l’homofòbia; una campanya educativa per 
sensibilitzar sobre aquest tema, i la realització d’un plan 
municipal LGTBI que es desenvoluparà el proper any. De 
moment, el web municipal compta ja amb una secció es-
pecífica on, a banda d’informació, s’ha habilitat una adreça 
de correu electrònic (lgtbi@sjdespi.net) per fer arribar de-
núncies i suggeriments.

Lliurament dels Premis de Relats Breus de Dones
Les santjoanenques Marta Grael i Carlota Collazos amb 
les obres Xoooooof i Els cards, respectivament, han estat les 
guanyadores del premi de Relats Breus de Dones. Els guar-
dons estan dotats amb 400 euros,hi també hi ha quatre pre-
mis per a les finalistes del certamen (dotat amb 100 euros): 
Arantzazu del Campo (per l’obra N’hi ha que neixen amb 
estrella); Mari Carmen Crespo (Añoranza); Esther Vallès 
(Control), i Mercè Pèrez (Ancoratges). Aquest certamen, que 
vol visibilitzar la producció literària femenina, ha comptat 
aquest any amb 18 participants, 10 de les quals de Sant Joan 
Despí. D’altra banda, fins al 21 de setembre podeu participar 
en el Premi Literari Delta de narrativa escrita per dones (ba-
ses al Consell de Dones del Baix Llobregat i a sjdespi.cat).

Les noies que van llegir el manifest posen al costat del pas de vianants 
que es va pintar davant de l’Ajuntament (fotografia inferior)

Les tinentes d’alcalde Margi Gual i Belén García amb les dones 
que han obtingut algun dels premis dels Relats Breus de Dones
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L’Ajuntament organitza una jornada en la qual 175 mestres i professors de tots els 
centres públics i concertats presenten projectes per aprendre i millorar 

Escoles i instituts posen en comú 
bones pràctiques educatives

Trobada dels professionals de l’educació de la ciutat en acabar el curs

Una de les meses de treball de la jornada que es va celebrar al Centre Cultural Mercè Rodoreda. A la dreta, la regidora d’Educació, Infància i Famí-
lia, Núria Ros; l’alcalde, Antoni Poveda, i la inspectora d’Ensenyament de Serveis Territorials del Baix Llobregat, Imma Colom

El Centre Cultural Mercè Ro-
dorera ha acollit la Primera 
Jornada de Pràctiques Educa-

tives de Sant Joan Despí, un espai 
de col·laboració que s’emmarca en 
la voluntat d’avançar cap a una ciu-
tat educadora més col·laborativa, tot 
intercanviant experiències i projectes 
que sumin i enriqueixin. 
En aquesta primera jornada –cele-
brada el 29 de juny– han participat 
175 mestres i professorat de tots els 
centres públics i concertats de pri-
mària i secundària de la ciutat (en 
total 10), a més de les escoles bressol 
públiques, el Centre de Formació de 
Persones Adultes Arquitecte Jujol, 
l'ICARTH (Institució Cultural d'Arts 
i Humanitats) i el PFI-PTT (Progra-
ma de Formació i Inserció-Pla de 
Transició al Treball).
En l’obertura de la jornada, l’alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
ha destacat com n’és d’important 

“intercanviar i compartir experièn-
cies, per sumar, fer comunitat i ser 
capaços de multiplicar l’efecte d’una 
educació que s’enfronta a un món 
divers. Un intercanvi que també és 
necessari per estar més preparats de 
cara al futur, un futur cada vegada 
més canviant”. Paraules que també 
van fer seves la regidora d’Educació, 
Infància i Família de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, Núria Ros, i la ins-
pectora d’Ensenyament de Serveis 
Territorials del Baix Llobregat, Imma 
Colom. 

Projectes molt diferents
Així, durant la jornada el professorat 
ha  presentat un total de 19 projectes 
que desenvolupen als centres amb te-
màtiques tan diverses com l’estudi de 
llengües; el voluntariat a l’escola; el 
foment de la lectura i l’escriptura; la 
creació de videojocs, etc. L’acte ha fi-
nalitzat amb una actuació de l’Escola 

de Música Enric Granados per posar 
en valor com la música també és un 
element educatiu clau en el desenvo-
lupament dels infants.

Valoració molt positiva
Tan positiva ha estat aquesta prime-
ra jornada que, en un primer balanç, 
ja s’ha parlat de donar continuïtat 
a aquesta experiència perquè re-
sulta molt necessari compartir les 
iniciatives que escoles, instituts i es-
coles bressol realitzen per millorar 
l’aprenentatge dels infants i joves de 
Sant Joan Despí.
Després de la jornada, els docents van 
respondre una enquesta per conèixer 
la seva opinió, i van valorar amb un 
notable alt (concretament, un 8,2) 
diferents aspectes de la jornada, com 
ara els continguts, l’espai, els horaris, 
etc. Un document que servirà, i molt, 
per preparar la propera jornada edu-
cativa.
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Final de curs amb balanç positiu
Orles de fi de curs; premis d’excel·lència; grups de conversa; acompanyament a 

l’estudi... cloenda del curs escolar 2016-2017 a Sant Joan Despí

Club de feina, millor preparats

A les fotografies de l’esquerra: orla de l’alumnat de 
batxillerat i l’ESO de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia; 
guardonats i guardonades als premis als bons resultats 
acadèmics i el premi d’excel·lència a l’alumnat de 
secundària, i a l’alumnat del PFI-PTT. Sobre aquestes 
línies, intervenció d’un alumne del projecte Acompan-
yament a l’estudi i trobada de cloenda dels grups de 
conversa en idiomes

Els infants i joves estudiants ja gau-
deixen d’unes merescudes vacances 
després d’un intens curs escolar. Les 

imatges mostren alguns dels moments 
típics que reflecteixen la fi de curs, com 
el lliurament d’orles de l’ESO i batxillerat 
de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Al 
final del curs també es recullen els fruits 
de l’any. 

Acte de reconeixement als bons 
resultats acadèmics i l’excel·lència
Un d’aquests exemples és l’acte de reco-
neixement als bons resultats acadèmics, 
el premi d’excel·lència a l’alumnat de se-
cundària (obligatòria i postobligatòria) i 
el lliurament dels diplomes de les estades 
lingüístiques a l’estranger. Tres reconeixe-
ments que volen posar en valor la feina 



15

Club de feina, millor preparats

L’alumnat que ha participat en els programes de Temps Lliure i Escolaritat Compartida del Centre Obert de Fusteria

És l’últim pas abans d’entrar a la universitat: la 
selectivitat. Temudes proves que requereixen 
constància, preparació i molt d’esforç abans de 

començar a estudiar els ensenyaments superiors. 
A Sant Joan Despí podem presumir d’apostar per 
l’educació i de portar a terme projectes que consolidin 
i ajudin el talent de l’alumnat. Com a ciutat educadora 
apostem per projectes integradors i innovadors que, 
sens dubte, en el tram final de l’etapa educativa, i al cap 
de molts anys, van donant els seus fruits.
Un exemple han estat els bons resultats de la selec-
tivitat. Aquest any, la gran majoria de l’alumnat de 
segon de batxillerat dels instituts de Sant Joan Despí 
(Francesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Salvador i Pedrol 
i l’Ateneu Instructiu) que es va presentar a aquestes 

proves (95) han aprovat (89). Però aquesta no ha es-
tat l’única bona notícia, ja que l’Institut Jaume Sal-
vador i Pedrol ha estat el centre públic de Catalunya 
amb l’alumnat amb més excel·lents (notes de més d’un 
9, sobre 10) a la selectivitat. Cinc han estat els alum-
nes que han passat d’aquesta nota: l’Alicia Invernon i 
l’Héctor Jiménez, amb un 9,350; l’Andrea Baena, amb 
un 9,200; l’Alejandro Forga, amb un 9,150, i la Irene 
Jiménez amb un 9,050. 
Per la seva banda, l’alumna que ha tret la millor nota 
de la selectivitat a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
ha estat la Marina Carrasco, que ha aconseguit un 
8,100, mentre que la millor nota de l’Ateneu Instructiu 
l’ha aconseguit l’Helena Gimeno, amb un 8,680. 
Enhorabona i molta sort a tots i totes!

Proves de Selectivitat: 
bons resultats que obren el camí cap a la universitat

i l’esforç que fa l’alumnat de secun-
dària en el marc del projecte educatiu 
de ciutat. En total es van lliurar qua-
tre premis d’excel·lència a l’alumnat 
de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior 
que han tret una nota de més d’un 9, 
i 23 reconeixements als bons resul-
tats acadèmics de l’ESO, batxillerat i 
cicles formatius mitjà i superior dels 
instituts Francesc Ferrer i Guàrdia, 
Jaume Salvador i Pedrol, l’Ateneu 
Instructiu i el Gran Capità. A més, es 
va aprofitar l’acte per lliurar tres be-
ques d’estades llingüístiques a Irlan-

da que han aconseguit tres alumnes 
perquè millorin l’aprenentatge de la 
llengua més internacional.

Programes complementaris
Però a més dels èxits assolits en la 
formació reglada, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí també impulsa i 
promou programes complementaris 
educatius per reforçar l’aprenentatge 
o la formació a través de projectes 
com el d’Acompanyament a l’estudi, 
que té com a objectiu millorar el ren-
diment acadèmic de l’alumnat de pri-
mària i secundària i en el qual, aquest 

any, han participat una seixantena 
d’alumnes. Per últim, també al juny 
es van lliurar els diplomes a l’alumnat 
del Centre Obert de Fusteria que ha 
pres part als programes d’Escolaritat 
Compartida (13 alumnes) i de Temps 
Lliure (18); i de l’alumnat que ha par-
ticipat en el Programa de Formació 
i Inserció-Pla de Transició al Treball 
(PFI-PTT) que ha comptat amb 32 
alumnes que s’han format en oficis 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció 
al públic, i auxiliar en operacions de 
muntatges en instal·lacions electro-
tècniques en edificis. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

EN EL DOMICILIO

No facilitar el acceso a la finca a                
personas desconocidas.

Recoger la correspondencia diariamente.

Vigilar que la realización de obras o            
reparaciones no se puedan aprovechar 
para acceder al interior de los domicilios.

Confirmar la identidad de los técnicos 
con las respectivas compañías a través 
de los teléfonos de atención al cliente.

Al salir de casa, y sobre todo antes de 
ir a dormir, comprobad que todos los 
accesos están bien cerrados con llave.

No dejar las llaves de casa en                         
escondites accesibles desde el exterior.

No divulgar que estaréis unos días   
fuera.

EN EL GARAJE

No dejar las llaves de casa o del coche 
dentro del vehículo.

No dejar dentro del coche y a la vista ob-
jetos como ropa o aparatos electrónicos.

Al entrar y salir del párking, comprobar 
de la puerta esté cerrada y que ninguna 
persona desconocida aproveche para 
entrar.

Al menor indicio de que se ha 
podido producir un robo no tocar 
nada y avisad a la policía.

Más información:
www.gencat.cat/mossos
www.sjdespi.cat

• 

•

• 
 

• 
 

• 
 

• 

•

• 

• 

• 
 

Llamad a la policía si observáis 
la presencia de personas con 
actitud sospechosa o si escu-
cháis ruidos extraños cerca 
de vuestra vivienda. Vuestra     
colaboración es importante

93 480 60 10

SI TE VAS DE VACACIONES 
VE TRANQUILO

PERO TOMA PRECAUCIONES 
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Campus i casals s’omplen a l’estiu
Aquest any s’han ofert prop de 2.600 places a Sant Joan Despí

La pràctica totalitat de places dels campus municipals i dels esplais, cobertes

Els infants i la gent jove de la ciutat 
han trobat un aliat en els casals i 
campus per gaudir de l’estiu un 

cop han acabat les classes. Activitats 
esportives, lúdiques, excursions, sorti-
des per conèixer la ciutat i altres espais 
d’interès en són algunes de les propos-
tes d’aquest any.
Un cop acaben les classes, són moltes 
les famílies que han de buscar alter-
natives per conciliar la vida laboral i 
la familiar. Els campus municipals i 
els casals de les entitats, clubs i esco-
les han ofert aquest any una àmplia i 
variada oferta perquè tothom pugui 
escollir. El Club d’Esplai El Tricicle i el 
Centre d’Esplai El Nus, que realitzen 
els casals infantils subvencionats per 
l’Ajuntament, també han ofert colònies 
i campaments.
Així, aquest any els campus esportius 
municipals que es fan als poliesportius 
Salvador Gimeno i Francesc Calvet 
han ofert un total de 255 places setma-
nals amb una acollida excel·lent ja que 
la pràctica totalitat de les places s’han 
cobert. Encara, però, en queden algu-
nes de lliures en el torn del 4 al 8 de 
setembre. 
Molt positives han estat també les da-
des d’inscripció del CE El Tricicle i el 
CE El Nus que han omplert la pràctica 
totalitat de les places (fins i tot s’han 
augmentat en casos puntuals). En el 
cas del CE El Nus encara queden places 
al casal infantil d’agost (es fa al Centre 
Cívic Torreblanca), i per a la primera 
setmana del setembre. Des del CE El 
Tricicle també es mostren molt satisfets 
ja que hi han notat un augment de la 
demanda que els ha fet ampliar l’oferta. 
Un dels casals que ha funcionat més bé 
és el de joves que es fa a El Bulevard. 
Poquetes, però encara queden places 
lliures de la setmana del 28 d’agost.

Un estiu d’experiències. Aquestes imatges són una petita mostra de les activitats que es fan als cam-
pus i casals. A dalt, els petits i petites que participen al campus esportiu del Salvador Gimeno. A la resta, 
l’alcalde, Antoni Poveda, amb els joves d’El Bulevard, i dues divertides imatges dels casals infantils
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Fotografia de grup dels guardonats d’enguany: a dalt, diferents membres del grup de teatre local Hocus Pocus;  Phira Components d’Automoció; la juga-
dora d’handbol Eli Cesáreo; el campió mundial de billar Daniel Sánchez (representat per la seva dona, Sandra Chavarría); Joan Bonich i Vives; i Emilio José 
Ojeda Vilanova i  Emilio José Ojeda García del Forn de Pa Luna. A baix, asseguts, nois i noies del projecte Acompanyament a l’Estudi.

Premiats per fer ciutat
Sant Joan Despí lliura els tradicionals guardons a persones, entitats i empreses

L’Ajuntament atorga, coincidint amb la Festa Major, els Premis Sant Joan Despí amb 
l’objectiu de fer un reconeixement a trajectòries professionals i iniciatives ciutadanes

Aprofitant l’inici de la Festa Major, l’Ajuntament ha 
atorgat els Premis Sant Joan Despí, que un any 
més han reconegut la tasca i trajectòria d’entitats, 

empreses, comerços i personalitats de la ciutat per la seva 
aportació. El lliurament dels guardons, com és tradició, es 
va fer en el marc de la Recepció d’Entitats de Festa Major, al 
Teatre Mercè Rodoreda.
Els Premis de Sant Joan Despí han guardonat aquest any, en 
l’àmbit esportiu, dos esportistes de la ciutat: el jugador de 
billar Daniel Sánchez, actual campió del món de billar a 
tres bandes (gesta que ha aconseguit quatre vegades), i amb 
un palmarès impressionant que l’ha fet mereixedor del nú-
mero 2 del rànquing mundial d’aquest esport; i la jugadora 
d’handbol Eli Cesáreo, que va començar la seva carrera 
esportista amb sis anys al CH Sant Joan Despí i ara, amb 
18, i com a jugadora del Sant Vicenç dels Horts, ha aconse-
guit diferents campionats tant amb la selecció catalana com 
l’espanyola. 
En l’àmbit econòmic, s’ha destacat la feina de l’empresa 
PHIRA, Components d’automoció, situada al polígon 
Fontsanta, líder europeu del sector plàstic de carrosseries i 
en l’actualitat únic fabricant espanyol i productor indepen-

dent de para-xocs; així com del Forn de Pa Artesà Luna 
que des del 1982 no ha deixat d’innovar i reinventar-se, i 
que ha aconseguit el reconeixement l’Indicació Geogràfica 
Protegida gràcies als seus productes tradicionals. 
Un altre premi va ser per a Joan Bonich i Vives, per la 
seva tasca en la recuperació de la memòria històrica de la 
ciutat –és autor del capítol de Sant Joan Despí del llibre El 
canal de la Infanta, la recuperació d’un patrimoni, – i per la 
seva feina en l’àmbit de la protecció i difusió de l’espai agrari 
amb diferents iniciatives com l’hort escolar o l’itinerari de 
plantes aromàtiques. En l’àmbit cultural, el guardó vva ser 
per al grup de teatre Hocus Pocus que, amb 20 anys de 
trajectòria, ha estat un dels referents del teatre amateur a la 
ciutat i que ara col·labora en nombroses iniciatives com el 
Club de Lectura de Teatre que es fa a les biblioteques.  
Per últim, es va fer un reconeixement a l’esforç i determina-
ció dels estudiants que participen en el projecte Acompa-
nyament a l’estudi, que des de fa 6 anys s’ha convertit en 
una eina per millorar els resultats acadèmics de l’alumnat 
de primària i secundària, que reben un reforç en les matè-
ries que més necessiten i treballant valors i actituds que són 
necessàries a l’hora d’estudiar. 



1919

L’àlbum de la
Festa Major

Resum gràfic d’algunes de les activitats destacades dels dies més festius de l’any a la ciutat

El Correfoc obre pas a la festa
Diables i bèsties de 9 colles van omplir de llum, espurnes i ritmes els 
carrers de les Planes i el parc de la Fontsanta, el 17 de juny.

Gisela, pregonera 
La cantant va fer un pregó ben simpàtic, on va interpretar cançons 
ben conegudes pels més petits, que també van ser protagonistes.

Màgia i espectacle amb el Mag Lari
Sempre sorprenent i sempre divertit, el Mag Lari va omplir de bona 
màgia la plaça del Mercat.

La Flama del Canigó i la Nit del Ros
La tradicional Flama del Canigó va arribar puntual a Sant Joan Despí 
per ‘encendre’ les fogueres, com la de la Nit del Ros del parc Mil·lenari.

Revetlles al carrer
La Nit de Sant Joan és una nit de carrer. A cada barri, balls i sopars 
van ser punt de reunió i de festa per als veïns i veïnes.
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La revetlla més jove
No va faltar a la cita la tradicional revetlla jove que, de nou, va omplir el parc de la 
Fontsanta dels ritmes més actuals.

El carrer... una festa! 
A dalt, un moment de la Farra La Paparra i, a baix, 
participants a la festa del carrer de Torrent d’en Negre.

Espectacles als barris
Gran qualitat d’espectacles com el Tribut a Michael Jackson (pl. Ermita), Mrs. Brownie (pl. M.A.Capmany) i La Banda del Otro (pl. Estatut)

Flamenc i sarsuela, dos clàssics
El CC Vicente Aleixandre va organitzar la seva tradicional Velada 
Flamenca a la plaça del Mercat, mentre que la societat Cor de Flora va 
oferir el concert líric i de sarsuela al Teatre Mercè Rodoreeda.

Molta diversió!
Els nens i les nenes van  gaudir d’un bon grapat d’activitats durant els dies de festa com, 

per exemple, el  Tobogan Infinit del pont de Marquès de Monistrol, els ritmes de Freedom 
Dance,  l’espectacle  del grup The Penguins o els espais de jocs i experimentació al carrer.
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Des de les xarxes socials municipals la Festa Major s’ha seguit 
intensament, amb vídeos i fotografies. També la ciutadania 
ha fet la seva aportació enviant un munt de fotos arran la 
convocatòria del concurs d’Instagram que s’ha resolt amb 
aquestes instantànies guanyadores. Són obra d’Ana Mª Gómez 
Avila (anitanai) i Iria Caicedo Barreiro (lunalunera275).

#ajuntamentsantjoandespi
#FestaMajorSJD17

Gran concert de Macaco
Música amb ritme, però també amb contingut, al concert de Macaco al parc Fontsanta

Colors, ritmes, músiques i llums per tancar la Festa
La Festa Major va cloure amb un autèntic esclat de llum i colors al parc Fontsanta. D’una banda, amb la 
Festa Holi i, d’una altra, amb el castell de focs piromusical.

20.392 tapes servides a la Festa Major! A l’esquerra, la tapa guanyadora 
per votació popular a la Ruta de la Tapa: Cistelleta de xoriço amb ou de guatlla i melmelada 
de tomàquet, obra de Pico Pico, un nou establiment situat a la cèntrica plaça Sant Joan de les 
Planes (a la dreta, els seus reponsables), que ofereix menú diari i és especialista en tapes. La 
segona millor tapa va ser la del Restaurant Can Pau Torrents i la tercera, de Cronopios.

Lots de coca i cava d’Activa Despí. L’associació de comerciants va repartir 
30 lots de coca dels nostres mestres artesans: forn de Pa Luna, pastisseria Auleda, 
pastisseria Vila i Forn 1968, amb el cava proporcionat per Vinoscopio Enoteca. 
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Projeccions els dijous al Mercè Rodoreda

En l’àmbit teatral destaca la presència als 
escenaris santjoanencs de José Sacristán 

amb Muñeca de porcelana; Lluís Soler i 
Mercè Arànega amb Dansa de mort i els 

divertits Yllana

La programació 
d’espectacles

 incorpora cinema

Ala variada programació d’espectacles que regular-
ment ofereixen els teatres municipals de Sant Joan 
Despí, hem d’afegir, de cara a la propera temporada 

que comença a l’octubre, projeccions de cinema. El setè art 
estarà present a la gran pantalla del Teatre Mercè Rodoreda 
(de dimensions al nivell de les grans sales) gràcies al Cicle 
Gaudí, un circuit estable de cinema català al qual s’ha sumat 
l’Ajuntament. Això permetrà veure a la ciutat films d’estrena 
i de gran èxit de públic com, per exemple, Incerta glòria, 
d’Agustí Villaronga, o Estiu 1993, premi del jurat al darrer 
Festival de Berlín i Biznaga de Oro al festival de cinema de 
Màlaga.
El cinema se suma a l’oferta que habitualment ens presen-
ta TeatresDespí i que, de nou, ha programat obres teatrals 
de primer nivell –amb actors de renom com José Sacris-
tán (Muñeca de porcelana) o Lluís Soler i Mercè Arànega 
(Dansa de mort)– amb companyies tan reconegudes com 
els divertidíssims Yllana. A més, es continua amb l’aposta 
pel teatre fet a casa i el grup local Hocus Pocus tornarà a 
pujar a l’escenari per interpretar un clàssic de Sergi Belbel, 
Després de la pluja. D’igual manera, continuaran els espec-
tacles per als més petits, diumenges al matí. Destaca de la 
programació Opera Dei Pupi, que ens permetrà veure les 
famoses “pupi”, les titelles tradicionals sicilianes, unes de les 
més antigues d’aquest art. I, a la sala Bulevard, tornen els 
monòlegs –amb la presència, per exemple, de Toni Cruz, 
famós per la seva participació al televisiu Club de la Comè-
dia– i els espectacles musicals que posen en escena els grans 
artistes del moment (és el cas de Queens of the Night).

Teatre                                                       

CHEFS, de Yllana  
Teatre Mercè Rodoreda
Divendres, 6 d’octubre de 2017 • 22 hores

CULTURA

MUÑECA DE PORCELANA
amb José Sacristán
Teatre Mercè Rodoreda
Divendres, 3 de novembre de 2017 • 22 hores

DESPRÉS DE LA PLUJA, de Sergi Belbel
amb HOCUS POCUS
Teatre Mercè Rodoreda
Divendres, 18 de novembre de 2017 • 22 hores

DANSA DE MORT
amb Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles Martínez
Teatre Mercè Rodoreda
Divendres, 1 de desembre de 2017 • 22 hores

Entrades ja a la venda ‘on line’ a
teatresdespi.cat

consulteu informació i abonaments
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Espectacles                                                    Buleclub de la comèdia                                                       

LUCIS ET UMBRAE, il·lusionisme
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 29 d’octubre de 2017 • 19 hores

TALLER DE CANT I GÒSPEL
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 3 de desembre de 2017 
D’11 a 14 hores: TALLER DE CANT PARTICIPATIU
19 hores: ACTUACIÓ GÒSPEL FEELINGS CHOIR

MONÒLEG 
DE TONI 
CRUZ
Sala El Bulevard
Divendres, 20 
d’octubre de 2017
22 hores

KATACRAK, amb 
Miguel Ángel 
Marín
Sala El Bulevard
Divendres, 17 de 
novembre de 2017 
22 hores

QUEENS 
OF THE NIGHT
Sala El Bulevard
Divendres, 
24 de novembre 
de 2017
22 hores

Teatre familiar                                                   
EN JAN 
TOTLIFAN,
titelles
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 8 d’octubre 
de 2017 • 12 hores

ÒPERA DEI PUPI, 
titelles tradicionals 
de Sicília
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 26 de 
novembre de 2017
11 i 12.30 h hores

Cinema                                                                  

INCERTA GLÒRIA
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 21 de setembre
de 2017 • 20 hores

ESTIU 1993
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 19 d’octubre
de 2017 • 20 hores

BRAVA
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 16 de novembre
de 2017 • 20 hores

A LA UNA, EL 
SOL I LA LLUNA,
per a nadons
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 12 de 
novembre de 2017
11 i 12.30 hores
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Tallers al Casal de Joves El Bulevard
a partir del 4 de setembre

Tallers al Centre Jujol-Can Negre
Setembre

Tallers de la gent gran
fins al 7 de setembre, a l’Àrea de Serveis 
a la Persona

Tallers als centres cívics Torreblanca i 
Antoni Gaudí
Setembre

Tallers de dones
del 4 al 29 de setembre, a l’Àrea de 
Serveis a la Persona

Cursos de català
13, 14, 18, 19 i 20 de setembre, a l’Àrea 
de Serveis a la Persona

Després de l’estiu comencen 
els tallers del nou curs. Un munt de 
propostes als equipaments cívics i 
culturals de Sant Joan Despí

Cursos & tallers

Calendari d’inscripcions:

2017-2018

consulteu programació 
als equipaments i a sjdespi.cat
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El Centre Jujol-Can Negre, 
nou punt d’informació turística

Aquest distintiu permetrà donar informació als turistes per complementar el 
servei de les oficines de turisme oficials 

Al Baix Llobregat n’hi ha 31 punts d’aquest tipus

El Centre Jujol-Can Negre de Sant 
Joan Despí és un dels 31 nous 
punts d’informació turística del 

Baix Llobregat. Amb aquesta acredi-
tació, aquest emblemàtic espai donarà 
informació turística i complementarà 
la tasca de les oficines de turisme de la 
comarca. El regidor de Turisme, Àlex 
Medrano, va recollir l’acreditació, jun-
tament amb la resta de representants 
dels altres punts acreditats en un acte 
que es va fer a Can Torrents, a Sant Boi. 
La iniciativa sorgeix de la Diputació de 
Barcelona i els consorcis de turisme que 
busquen dotar el territori del màxim 
nombre de punts d’informació comple-
mentaris on el turista tingui la possibili-
tat de ser informat de l’oferta. 
Aquests punts, que poden ser públics o 
privats, són espais amb contacte directe 

A la dreta, el regidor de Turisme, Àlex Medrano, amb la seva homòloga de Sant Boi, l’Elena Amat, 
i el diputat adjunt de Turisme de la Diputació, Pere Regull

Els #bookfacefriday de les 
biblioteques promouen la 
lectura a les xarxes socials

amb el turista, i si bé no poden donar 
un servei tan complert com les oficines 
de turisme, sí que exerceixen una funció 
informadora en cobrir aquells horaris i 
territoris que no fan les oficines. Els PIT 

(Punt d’Informació Turística) també són 
un valor afegit a l’hora de proporcionar 
informació turística, tot millorant la sa-
tisfacció del mateix en rebre informació 
adequada, contrastrada i fiable.

Va ser  al 2014 quan un treballador de la New York Public 
Library se li va ocórrer buscar una manera divertida i dife-
rent de recomanar llibres i promoure la lectura. Inspirant-

se en l’Sleeveface (on la gent utilitzava portades de discos 
per a reemplaçar amb la seva cara), va començar a fer els 

#bookfacefriday tot utilitzant a persones que es convertien 
en protagonistes de les portades de llibres. Des de llavors, 
cada divendres les biblioteques de mig món fan servir els   

#bookfacefriday, i per descomptat, també les de Sant Joan 
Despí. Tant d’èxit han tingut  que alguns dels #bookfacefri-
day de la biblioteca Miquel Martí i Pol i la Mercè Rodoreda 
han estat protagonistes en informatius de televisió, en una 

publicació holandesa i fins i tot, la New York Public Library 
ha compartit una de les instantànies.
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Gent gran activa. Final de curs maratonià. La gent gran 
ha clos aquests dies el programa de passejos per la ciutat 
-que aquest any els ha portat, fins i tot, a visitar altres 
ciutats veïnes- amb un itinerari nocturn i un sopar de 
carmayola. A més, han participat en la cloenda de tallers 
(que aquest curs ha comptat amb més de 400 persones 
inscrites), i en una nova visita nocturna a Barcelona amb 
el Bus Turístic.

Festes de barri a Pla del Vent-Torreblanca i les Planes. Activitats infatils; festival d’entitats; festa de l’escuma; mostra de comerç; actua-
cions... són només algunes de les activitats que s’han fet al juny (al barri de Pla del Vent-Torreblanca) i al juliol (a les Planes) per celebrar les 
festes de barri i compartir moments entre els veïns i les veïnes. Al setembre, ens esperen les de Residencial Sant Joan.

EN IMATGES

Polseres Candela a 
les biblioteques.  La 
Miquel Martí i Pol i la 
Mercè Rodoreda van fer 
la II Marató per elaborar 
polseres Candela, a fa-
vor de la investigació del 
càncer infantil. Durant 
els cinc dies d’elaboració 
de polseres es van rebre 
730.80 euros en dona-
tius, i es van fer  347
polseres que es donaran 
per recollir més fons.

Catifes de flors per al Corpus.  Diferents carrers del barri 
Centre es van omplir de catifesde flors per commemorar la 
festivitat del Corpus. També es va fer una processó.
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Horts lúdics.  Són l’espai ideal per estar en contacte amb la 
natura, gaudir dels productes conreats per un mateix i estar a l’aire 
lliure i en companyia d’altres persones. Estem parlant dels horts lú-
dics de la Moixeta i el Pont Reixat que aquests dies l’alcalde, Antoni 
Poveda, ha visitat i ha comprovat com de bé estan els conreus.

Vacances en pau.  A la imatge, el tinent d’alcalde, Àlex Medra-
no, amb Sadiga, Mohamed, Sidahmed i Mohamed, els infants 
sahrauís que passaran l’estiu a Sant Joan Despí gràcies al progra-
ma Vacances en pau que organitza l’entitat Camins Solidaris. 

Curs d’acollida.  Instantània d’un dels grups dels cursos 
d’acollida que l’Ajuntament està realitzant amb persones nou-
vingudes per proporcionar-los eines sobre el funcionament dels 
serveis a la ciutat. Des de principi d’any, s’han fet quatre cursos 
en els quals han participat 47 persones.

40 aniversari de l’Estel.  L’associació ha fet un festival per com-
memorar quatre dècades de feina de les famílies amb fills i filles 
amb discapacitat intel·lectual. Durant aquest temps, l’entitat ha 
consolidat el treball engegant molts projectes per aconseguir 
millorar la vida dels seus familiars. Enhorabona!

Art al pati del Pau Casals.  Les famílies i mestres de l’escola van 
inaugurar un projecte participatiu que convidava els pares i mares a 
decorar el pati de l’escola. Després de 4 jornades de feina, el resultat és 
aquest: un pati artístic amb un munt de jocs per als més petits.

Àvia centenària.  La Joaquina Gómez ha celebrat un 
aniversari molt especial, els 100 anys. A la imatge, la 
veiem amb la seva família, i el regidor de Gent Gran, 
Ginés Ros, entre d’altres, a la Residència Sophos, on va 
tenir una sorpresa: l’actuació d’un conjunt de rancheras.

Ball solidari de 
Balldespí. L’entitat 
ha fet la VIII gala 
solidària al Teatre 
Mercè Rodoreda que 
cada any destina els 
diners recaptats a 
una entitat. Aquest 
any serà l’entitat 
Estel la que rebrà els 
fons aconseguits.
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Prop d’un centenar d’esportistes de 
Sant Joan Despí han rebut un re-
coneixement de l’Ajuntament que 

posa en valor la feina que han fet aquesta 
temporada que tot just acaba de finalitzar. 
L’acte reconeix la trajectòria de clubs i es-
portistes que han aconseguit ascensos, re-
sultats o èxits significatius en deu modali-
tats esportives. Donar suport i reconèixer 
la tasca que desenvolupen les moltes 
persones i clubs que practiquen esport és 
l’esperit de l’acte que s’ha fet al Centre Cul-
tural Mercè Rodoreda el 4 de juliol.
L’alcalde, Antoni Poveda, ha valorat 
molt positivament els resultats “molts 
d’aquests èxits d’avui són el fruit del 
treball desenvolupat durant molts anys 
a les escoles esportives i gràcies a la de-
dicació dels esportistes. La promoció de 
l’esport escolar és molt important per 
crear valors”, i els ha encoratjat a conti-
nuar per aquest camí que tantes satisfac-

cions està donant a l’esport santjoanenc.

Esportistes amb projecció
Així, entre els esportistes i clubs que han 
rebut aquest reconeixment es troba Pablo 
Maffeo, jugador del Manchester City ce-
dit al Girona, equip amb el qual ha acon-
seguit l’ascens a primera divisió; les atletes 
Mar Vico (medalla de bronze al Campio-
nat d’Espanya promesa en pista coberta 
en pentatló, campiona de Catalunya pro-
mesa a l’aire lliure en heptatló, etc.), Mari-
na Tovar (campiona de Catalunya en 200 
metres llisos a l’aire lliure en la categoria 
de promeses), i Marina Carrasco, segona 
en els 400 metres llisos en pista coberta 
al campionat de Catalunya  categoria ju-
nior); el Club Hoquei Línia Jujol, que 
ha aconseguit el campionat de Catalunya, 
primer classificat a la lliga i quart al Cam-
pionat d’Espanya (juvenil), el júnior ha es-
tat el primer classificat de la lliga catalana 

i campió de Catalunya, el sènior masculí 
ha aconseguit el tercer lloc a la lliga cata-
lana i el segon al campionat de Catalunya, 
i el sènior femení ha estat segon a la lliga 
catalana i 4t al campionat de Catalunya; 
Juan Pedro Serrano, primer classificat al 
campionat de Catalunya de tir amb arc; 
l’Àlex Tomé, sotscampió de Catalunya 
sots 18 amb el Club de Beisbol Barcelo-
na; l’equip B del Club d’Escacs que ha pu-
jat a Segona Provincial; la Carla Blasco, 
David Montagut i Walid El Harrak, del 
Club Sprim-Do, que han aconseguit di-
ferents reconeixements al Campionat de 
Catalunya en la modalitat de kates estil 
kiokushinka; Ateneu 1882 Tennis Taula 
(l’equip de veterans A ha quedat subcam-
pió al Campionat de Catalunya +50 i el B 
campió consolació del mateix campionat) 
i l’equip júnior femení B del Bàsquet Sant 
Joan, que ha quedat campió de lliga de 
nivell B.

Els i les esportistes que han assolits èxits i ascensos de categoria destacables aquesta temporada que acaba de finalitzar, acompanyats de l’alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i del regidor d’Esports, Ferran Liesa

És l’hora dels reconeixements
Prop d’un centenar d’esportistes de diferents disciplines 

celebren els èxits aconseguits aquesta temporada 2016-2017

Ascensos de categories i bons resultats esportius

DESPÍ ESPORT
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Sant Joan Despí, cuna del deporte. En la fotografía, el alcalde, Antoni Poveda, y 
el concejal de Deportes, Ferran Liesa, con los representantes de las nueve escuelas 
deportivas de Sant Joan Despí; U.E. Sant Joan Despí; Handbol Sant Joan Despí; Bàs-
quet Club Sant Joan Despí, Club d’Escacs Sant Joan Despí; F.C. Levante Las Planas; 
Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí; Escola de Futbol Sala de la Penya Blanc i 
Blava SJD; Club Hoquei en Línia Jujol, y el Club de Tennis Taula Ateneu 1882

El deporte escolar es la base para asegurar una 
buena cantera. Consciente de los valores 
que promueve el deporte, el Ayuntamiento 

ha entregado los Premis Despí Esport de l’Esport 
Escolar a las 9 escuelas deportivas de la ciudad. El 
acto se aprovechó para entregar reconocimien-
tos especiales a Lourdes Linares, ex presidenta 
del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí, y 
a Juan Carlos Fernández, que hasta hace poco ha 
sido presidente de la UE Sant Joan Despí, mientras 
que la Escola de Futbol Sala de la Penya Blanc i 
Bava recibió un premio especial por los 12 años de 
trayectoria. También se entregaron siete reconoci-
mientos individuales a: Alejandro Gómez (Hand-
bol Sant Joan Despí);  David Casas (U.E. Sant Joan 
Despí); Míriam Sánchez (CF Levante Las Planas); 
Juanjo Hernández (Handbol Sant Joan Despí); 
Iván Caparrós (Escola de Futbol Sala de la Penya 
Blanc i Blava de Sant Joan Despí); Marlen Beltran 
(Club Hoquei en línia Jujol) y a José María Román 
(Bàsquet Club Sant Joan Despí). 

La gestión del Tennis Sant Joan, municipal

Galardones al compromiso del deporte 
escolar con los valores educativos

Cerca 1.500 niños participan en las 9 escuelas deportivas que hay en Sant Joan Despí

El Ayuntamiento otorga los Premios Despí Esport 2017 del deporte base

Desde 2013, la instalación estaba en manos de la Real Federación Española de Tenis

El Pleno de junio ha aprobado la modificación del contrato de 
la sociedad Llinarsport (que se encarga de la prestación del ser-
vicio en los polideportivos Salvador Gimeno y Francesc Cal-
vet) para que a partir de ahora también preste el servicio en las 
instalaciones del Tennis Sant Joan. Desde 2013 la instalación 
estaba gestionada por la Real Federación Española de Tenis 
(RFET), que en mayo de este mismo año llegó a un acuerdo con 
el Ayuntamiento para rescindir el acuerdo de la cesión tem-
pora. Ahora la gestión vuelve a ser municipal con el objetivo 
de garantizar los servicios que se prestan.  El Tennis Sant Joan 
dispone 10 pistas de tenis; 9 de pádel; 4 de minitenis, además de  
una sala de fitness, dos salas de actividades dirigidas y sauna. 
Las tarifas de las actividades se mantienen como hasta ahora. 
En la web municipal (sjdespi.cat) se puede consultar la oferta 
de cursos de la próxima temporada.
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En la fotografía superior,Carlos Gámez y 
Jeanette Gragea, y Ferran Camino, prime-
ros clasificados locales en los 5KM y 10KM

El millor futbol base, al torneig Cebrià Benages

Una década de carreras solidarias. El Club Atletisme Sant Joan Despí y la entidad 
Corresolidaris, con la colaboración del Ayuntamiento, organizaron el 10 de ju-
nio una nueva edición de esta prueba que año tras año reúne a casi un millar de 
corredores con un objetivo solidario: recaudar dinero que se destina a proyectos 
relacionados con enfermedades minoritarias. En esta ocasión se consiguieron 
5.105,15 euros. Durante toda la jornada se organizaron actividades y carreras 
infantiles en un ambiente festivo y familiar. En el ámbito más estrictamente de-
portivo, el primer clasificado de la prueba de 5KM fue Carlos Rodríguez (con un 
tiempo de 15:37) y en la categoría femina, Ester Guerrero (19:14). Los corredores 
locales que obtuvieron el mejor resultado fueron Ferran Camino (17:53) y Ber-
ta Ortigosa (24:36). El primer clasificado en la carrera de 10 KM fue Gervasio 
Mogio (32:40) y en la categoría femina la primera posición fue para Francesca 
Sist (41:03). Los sanjuanenses mejor clasificados fueron Carlos Gámez, con un 
tiempo de 36:26, y Jeanette Gragea, con 50:35.

Se recaudaron más de 5.000 euros que se destinarán a proyectos relacionados 
con enfermedades minoritarias

La 7a edició del Torneig Cebrià Benages, que orga-
nitza la Unió Esportiva Sant Joan Despí, ha tornat a 
aplegar les millors promeses del futbol en aquesta tro-
bada on hi van participar 60 equips de les categories 
de prebenjamí, benjamí i alevins de la Unió Esportiva 
Sant Joan Desí i de 17 clubs d’arreu de Catalunya, i 
fins i tot de Mallorca. Tres dies de competició en els 
quals hi han participat al voltant de 700 infants. A més 
de la Unió Esportiva, entre els clubs més destacats que 
han participat es troba el FC Barcelona, l’Elche CF, el 
Palamós  o el Sant Gabriel. Els campions d’aquesta 
edició han estat el Barça (prebenjamí); el Mercantil 
(benjamí) i l’EF Barberà Andalucía (aleví).Els de la Unió Esportiva Sant Joan Despí jugant davant el FC Barcelona

La 10ª Cursa Solidària d’Atletisme 
reúne a casi un millar de corredores



3131

L’esport santjoanenc, en imatges

Noves pistes de 
pàdel al Tennis Molí
El Club de Tennis El Molí 
ha inaugurat tres noves 
pistes de pàdel (ara en té 
cinc) amb un torneig en 
què van participar més 
de 80 parelles en totes 
les categories. D’altra 
banda, el club també 
ha fet aquests dies la VI 
edició del Torneig Social 
de l’escola de tennis que, 
per primera vegada, és  
format de dobles.

Bany refrescant amb activi-
tats per a tots els públics. Així 
van obrir les portes les piscines 
recreatives Fontsanta el 17 
de juny. Fins al 3 de setembre 
podrem gaudir d’aquest espai 
que ara, amb la calor, s’omple de 
ciutadans que busquen passar 
una bona i refrescant estona. 
Informa’t dels abonaments i 
descomptes, n’hi ha de diferents 
modalitats per donar el màxim 
de possibilitats als banyistes.

Les piscines Fontsanta, a ple rendiment
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Quatre medalles per a la santjoanenca Vico als 
Campionats de Catalunya
Mar Vico, heptatleta santjoanenca del Futbol Club Barcelona, 
després d’una lesió que li va impedir començar la temporada amb 
normalitat, ha aconseguit quatre medalles en els Campionats 
de Catalunya, celebrat a l’Estadi Serrahima. Vico es va proclamar 
campiona de Catalunya promesa de proves combinades i va 
aconseguir la plata en categoria absoluta. A Lloret, ha estat cam-
piona de Catalunya de javelina i medalla de bronze en longitud.

Campions del Baix Llobregat
El Club de Petanca de Jubilats i Pensionistes de 
Sant Joan Despí s’ha proclamat, per quart any 
consecutiu, campió de la Lliga de Jubilats i Pen-
sionistes del Baix Llobregat. El club, que ha fet una 
extraordinària temporada, de fet, ha estat líder i 
imbatut durant tota la temporada al Grup A (el 
que aplega els millors equips). 

Festival fi de curs

El Club de Patinatge Artístic de Sant 
Joan Despí va cloure la temporada amb 
un espectacular festival al poliesportiu 
del Mig el primer cap de setmana de 
juliol.
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L’esport santjoanenc, en imatges

El ciclista Santjoanenc Francesc Vernet Oliach, de 62 anys, i del Club 
Ciclista Sant Joan Despí, segueix amb els seus reptes. El 18 de juny 
va aconseguir el 7è lloc al Campionat de Catalunya de BTT, (catego-
ria  Masters-60), i tres dies després va participar en el Campionat del 
Món de Masters, celebrat a l’estació d’esquí de Pal (Andorra), finalit-
zant en el 19è lloc de la seva categoria, la Masters 60-64.

Nous èxits del veterà ciclista Francesc Vernet
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Nova temporada brillant per a la Nerea Extremera

71a Cursa Ciclista de Festa Major

La gimnasta santjoanenca Nerea Extremera ha participat en el Cam-
peonato de España de Gimnasia Rítmica Absoluto on ha fet un molt bo 
paper amb els quatre aparells (cèrcol, maça, pilota i cinta) on ha quedat 
en mig de la classificació. Extremera està molt satisi el fet de classificar-se 
ja és un èxit, ja que només hi han participat quatre noies per comunitat 
autònoma. La gimnasta ha estat campiona de Catalunya júnior nivell 
VIII en aconseguir or amb el cèrcol; plata en cinta i bronze en pilota.

36 corredors es van sumar a la cursa de Festa Major 
–inclosa en el Campionat Comarcal de Ciclisme del 
Baix Llobregat– el 17 de juny, dins dels actes espor-
tius de la festa. Hi van participar corredors de les ca-
tegories de cadet masculins i fèmines júnior. Gerard 
Bofill i Mariona Fernández van ser els guanyadors.

XI Diada de Futbol Base Ciutat de Sant Joan 
El 16 i 17 de juny van ser unes jornades molt especials per a la Penya 
Blanc i Blava i la seva escola de futbol sala, ja que després de 12 anys 
formant esportistes, s’acomiadava per integrar-se en un nou projecte, el 
Sant Joan Despí CFS. El dia 16 es va fer un acte de comiat al poliesportiu 
Ugalde en el qual es van repassar aquests anys d’història. A més, el dis-
sabte (a la foto), es va fer la XI Diada de Futbol Base Ciutat de Sant Joan 
Despí  en la qual van participar tots els equips de l’escola davant el FS 
Sant Cugat i el Joventut l’Hospitalet, posant la cirereta a una temporada 
que recordarà el comiat de l’EFS Blanc Blava i l’inici d’un nou projecte.

X Open Despí i XII Torneig Eduard 
Planas de Tennis Taula
Més de 110 palistes de 30 clubs diferents van partici-
par en aquesta tradicional cita amb el tennis taula 
que organitza el CTT Ateneu 1882 en les categories 
d’absolut i veterans. En veterans, el primer classificat 
va ser Josep Martínez mentre que Marc Clotet va 
aconseguir l’Absolut.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Amb l’arribada de la calor, tendim 
a fer un ús més intensiu de l’espai 
públic. Carrers, places, parcs i 
equipaments veuen amplificada 
la seva funció amb l’arribada del 
temps d’oci i lleure que gaudim els 
mesos d’estiu. 
Les ciutat, i entre elles la nostra, 
Sant Joan Despí, disposen d’espais 
públics per satisfer les necessitats 
de tothom: espais per fer esport, 
espais per passejar, espais per de-
batre, espais per jugar… espais 
per compartir, perquè aquest és 
un dels reptes de les ciutats d’avui 
i de demà: compartir l’espai públic 
respectant l’ús que cadascú en fa o 
té intenció de fer.
Tot fa ciutat i tot contribueix a 
crear un espai de convivència. La 
urbanització de la ciutat contri-
bueix directament a la seva segu-
retat, a la mobilitat, a la cultura, 
a l’educació i a la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes, en directa 
relació amb l’ús que cadascun de 
nosaltres en fem.
És clar que l’ús compartit de l’espai 
públic necessàriament passa pel 
respecte. Vivim en comunitat i 
això implica que ens basem en 
el respecte mutu que ens permet 
viure plegats i plegades i compar-
tir el nostre espai públic entre tots 
i totes, perquè viure en comunitat 
és bàsicament això: compartir allò 
que és de tots i totes respectant 
l’altre.
Des del PSC de Sant Joan Despí 
us animem a viure la ciutat en tots 
els sentits i a participar en totes les 
activitats que s’hi porten a terme. 
Us desitgem bon estiu.

grup municipal PSC-CP

Són aquests, temps de balanços i re-
sums. Acaba el curs polític i en mi-
rar enrere cal comprovar la feina feta. 
D’altra banda, fa poc que hem superat 
l’equador de la legislatura, fet també 
idoni per aturar-se un moment i repas-
sar tot el que s’ha fet. 
Per a nosaltres el balanç és molt positiu, 
al ple hem incidit en la vida de la ciutat, 
impulsant amb les nostres mocions i 
preguntes accions que afecten els veïns 
i veïnes en àmbits com la memòria his-
tòrica, urbanisme, transparència, par-
ticipació, sostenibilitat, medi ambient i 
serveis socials, conceptes que per a no-
saltres no són sols meres paraules. 
També ens hem posat al servei 
d’aquelles persones que han contactat 
amb nosaltres per fer-nos arribar les 
seves inquietuds o comentaris, que 
hem fet arribar a l’ajuntament per pro-
curar-ne solucions. Hem tingut intens 
contacte amb associacions i entitats, 
ja que pensem que és primordial per 
conèixer les preocupacions dels nostres 
conciutadans i també per explicar-los 
els nostres posicionaments en els temes 
que afecten la ciutat. 
En aquests moments desenvolupem 
una ronda de contactes amb les as-
sociacions de veïns i veïnes, entitats 
primordials en la vida associativa de 
Sant Joan. Aprofitem per recordar que 
gràcies a una moció que vam presen-
tar, totes les entitats de la ciutat poden 
intervenir oficialment en el ple muni-
cipal, tan sols complint uns petits re-
quisits, ús encoratgem a fer ús d’aquest 
dret assolit darrerament.
Acaba el curs, però el grup municipal 
no fa vacances, com diu el nostre an-
tic lema, Sempre hi som, i ara, afegim 
aquí, sempre som a la vostra disposició. 
Bones vacances a qui en pugui gaudir, 
i, a tothom, passeu un molt bon estiu!

Final de curs

Se encuentra ya en fase de licitación el pro-
yecto para la construcción del Casal d’Avis, 
en el sector de la calle San Francisco de Sa-
les, que se incluye en las actuaciones del Pla 
de Barris. Desde nuestro grupo municipal 
llevamos un tiempo trabajando para que 
este centro pueda acoger también un Cen-
tro de día para la Gent Gran. 
De los 33.502 habitantes de Sant Joan Despí, 
unos 5.500 tienen más de 65 años y algo más 
de 2.000 se encuentran entre los 60 y los 65 
años. Según los datos facilitados por el Área 
Básica de Salud en nuestra población son 
147 las personas con Alzheimer de las que 
se tiene constancia. Personas que necesitan 
cuidados especiales en beneficio de ellas y 
de sus familias. 
Sant Joan Despí, cuenta actualmente con un 
único centro, de régimen privado, dedicado 
a la atención de las personas mayores. En 
este centro solamente hay 15 plazas concer-
tadas como centro de día de Gent Gran. Es 
decir un número de plazas claramente in-
suficiente.
A la vista de estos datos, consideramos ab-
solutamente necesario para nuestro muni-
cipio, que el nuevo equipamiento proyecta-
do albergue también un Centro de Día que 
cuente con los recursos materiales y huma-
nos necesarios.  Que pueda ofrecer atención 
geriátrica,  fisioterapia, atención sanitaria, 
psicológica y social. Un centro que contri-
buya a disminuir el déficit y las carencias en 
materia asistencial para las personas mayo-
res que sufre nuestro municipio.
Hace años, en Sant Joan Despí, existía una 
falta de plazas de guardería. La reivindica-
ción colectiva consiguió que nuestro mu-
nicipio tuviera las plazas necesarias. Hoy 
debemos volver a ejercer la reivindicación 
colectiva para garantizar la atención nece-
saria a las personas mayores de nuestra ciu-
dad.
Desde el grupo municipal SiqueEsPot/SíSe-
Puede  y las personas que forman el círculo 
Podem de Sant Joan Despí nos hemos pro-
puesto trabajar hasta lograr este objetivo. 

La gent gran, una 
prioridad

Viure la ciutat
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El gobierno de Sant Joan Despí 
(PSC, ICV y la antigua conver-
gencia) quieren construir  despa-
chos a 4.500€ el m2 en el Ayunta-
miento con el dinero de todos los 
vecinos.
El gobierno de Sant Joan Despí 
ha sacado a concurso la construc-
ción de 74 m2 en una terraza del 
Ayuntamiento para construir dos 
despachos y una sala por valor de 
340.000€.
Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí queremos denunciar 
el sobrecoste de estas obras, muy 
por encima del valor de mercado.
No podemos tolerar que desde 
el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí se pretenda construir dos 
despachos y una sala gastándose 
340.000€ y después se cierren ser-
vicios básicos para los vecinos de 
nuestra ciudad porque no se pue-
de asumir el coste o porqué están 
cerrados por vacaciones.
Es vergonzoso ver como se mal-
gasta el dinero de todos en capri-
chos. Son vergonzosos los derro-
ches del gobierno de Sant Joan 
Despí.
Esta soberbia y los derroches del 
gobierno de Sant Joan Despí son 
sus señas de identidad.
Desde el Partido Popular te pedi-
mos que nos ayudes a conseguir 
que Sant Joan Despí sea la ciudad 
que nos merecemos.
Desde este articulo queríamos 
aprovechar recordarte que tu opi-
nión nos ayuda a ser mejores jun-
tos!
@ppsjd @ManuelopezDespi ma-
nuellopez@sjdespi.net

Despachos a 4.500€ m2 

en el Ayuntamiento

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

¿Módulos o barracones? Nos pre-
guntábamos hace meses en una co-
lumna parecida a esta…
En Catalunya han estudiado duran-
te el pasado mes de junio más de 
20.000 alumnos en módulos prefa-
bricados (barracones) soportando 
condiciones inadecuadas para el ple-
no rendimiento académico. 
Entre ellos se encuentran unos 250 
alumnos de nuestro municipio que 
cursan primero y segundo de secun-
daria en el IES Jaume Salvador i Pe-
drol.
Desde Cs Sant Joan Despí decidi-
mos poner fin a esta situación que 
había sido denunciada por algunas 
entidades locales, como también por 
las asociaciones vecinales del Pi y de  
l’Eixample.
Por todo ello presentamos una pro-
puesta de resolución el pasado mes 
de noviembre en el parlament.
La propuesta fue debatida el 13 Junio 
en sede parlamentaria y fue aproba-
da por mayoría con los votos en con-
tra de los diputados de Junts Pel Sí. 
Ens congratulem de comunicar que 
gràcies a la nostra proposta queda 
aprovat que als pressupostos de la 
Generalitat pel 2018 s’aportarà una 
partida per a la supressió dels barra-
cons de l’IES Jaume Salvador i Pe-
drol.
Solament ens queda desitjar-los un 
feliç període estival i que gaudeixin 
aquells afortunats que puguin d’un 
merescut descans.
Per a qualsevol suggeriment o aclari-
ment poden contactar amb nosaltres 
en el nostre email cvs@sjdespi.net a 
les xarxes socials Twitter: @CsSjDes-
pi , Facebook , Instagram o en el te-
lèfon 617309215.

Ni módulos, ni 
barracones

A l’agenda política d’ICV-EUiA la priori-
tat sempre han estat les persones i tot el 
que afecta a les seves necessitats i preocu-
pacions: la feina, la salut, l’habitatge, 
l’educació... En definitiva, la defensa dels 
drets socials que contribueixen a fer que 
totes les persones tinguin les mateixes 
oportunitats. També ho és millorar la vida 
de qui es troba en una situació de vulnera-
bilitat, com les persones amb dependència 
o les que tenen alguna necessitat especial, i 
cobrir les necessitats bàsiques de les que es 
troben en una situació d’exclusió, garantint 
l’alimentació, subministraments bàsics (ai-
gua, llum, gas)...
És en aquesta línia que des de Regidoria 
d’Acció Social i Igualtat de l’Ajuntament 
orientem els nostres programes i projec-
tes durant tot l’any, i també en el període 
d’estiu.
Per als infants i joves, el període de va-
cances escolars ha de ser actiu i enriqui-
dor. És la nostra responsabilitat garantir 
l’accés a activitats amb aquest objectiu. Per 
això destinem una partida al voltant dels 
40.000€  per a ajuts i beques, per a campus 
esportius, colònies, campaments i casals 
d’estiu, en els quals també s’inclou el ser-
vei de menjador. Així, es dona  continuïtat 
durant l’estiu als 110.000€ de beques per 
a menjadors escolars que l’Ajuntament hi 
destina, i es complementa així el que no 
queda cobert amb les que ofereix la Gene-
ralitat de Catalunya, que ho fa exclusiva-
ment durant el curs.
També durant el període d’estiu l’equip de 
treballadores socials i educadores de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, continua ate-
nent totes les persones que ho necessiten, i 
resolent les noves situacions d’emergència 
social que puguin sorgir a la nostra ciutat.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA, conjunta-
ment amb les nostres respectives organit-
zacions, seguim treballant per a la ciutat i 
us desitgem que gaudiu de les moltes acti-
vitats que estan programades per a aquest 
estiu. 

La pobresa no fa 
vacances
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grup municipal CiU

L’acte de sobirania que comporta 
l’aprovació de  la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació que fixa el marc legal 
per a la celebració d’un referèndum vin-
culant el proper dia 1 d’octubre, és l’opció 
necessària per poder exercir el dret dels 
catalans a decidir lliurement el seu futur 
polític. 
Aquesta llei es fonamenta en el fet que 
Catalunya és un subjecte polític so-
birà i que, com a tal, pot decidir lliure-
ment el seu futur i exercir el seu dret a 
l’autodeterminació.
En base a la prevalença jurídica d’aquesta 
llei, totes les autoritats, persones físiques 
o persones jurídiques que participin en 
qualsevol de les fases del referèndum 
queden emparades per aquesta llei.  Nin-
gú no ha de tenir por de rebre cap re-
presàlia per fer la seva feina, ja que tot 
allò que es faci en relació al referèndum 
estarà dins d’aquesta legalitat.
La Sindicatura Electoral de Catalunya 
serà l’òrgan independent i imparcial que 
vetllarà perquè el referèndum es faci amb 
totes les garanties democràtiques. 
El Govern de la Generalitat serà 
l’encarregat d’elaborar el cens, que in-
clourà totes les persones que tenen dret 
a vot a les eleccions al Parlament més els 
residents a l’estranger que hagin tingut el 
seu darrer veïnatge administratiu a Ca-
talunya i que sol·licitin formalment de 
prendre part en la votació. 
Els ajuntaments posaran a disposició els 
seus locals habituals com a centres de vo-
tació i en cas que no sigui així, la Genera-
litat podrà habilitar locals alternatius per 
garantir que els electors podran votar a 
totes les meses previstes.
El referèndum del dia 1 d’octubre serà 
vinculant i tindrà conseqüències sigui 
quin sigui el seu resultat. Si hi ha més 
vots afirmatius que negatius, comportarà 
la independència de Catalunya.

Garanties per la democràcia: per un 
referèndum legal, efectiu i vinculant

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de juny de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 29 de juny de 2017 en sessió 
ordinària, va començar com és habitual amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i 
amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals 

–Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C’s), Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)– van debatre 
diferents propostes i mocions:
El l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i 
Serveis Generals, es va aprovar per unanimitat el dictamen inicial de la modificació parcial 
del reglament del servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control hora-
ri (zones blaves i verdes) i, directament relacionat, el conveni de col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB)  i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la millora de 
l’aparcament d’intercanvi a l’estació de ferrocarril de la ciutat amb l’objectiu de posar en 
servei una zona d’aparcament per als usuaris d’aquest mitjà de transport públic.
La sessió plenària va aprovar (amb el vot favorable de tots els grups, a excepció de SQP, 
que es va abstenir) la modificació del contracte formalitzat el 29 de setembre de 2014 amb 
la societat LLINARSPORT, SL per a   la prestació dels serveis esportius i altres serveis 
de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal 
a Sant Joan Despí, consistent a incorporar a l’àmbit del seu objecte les instal·lacions 
municipals d’ús públic ubicades  al carrer Sant Martí de l’Erm, 30 (Tennis Sant Joan). 
En el mateix sentit, es van ratificar  (també amb l’abstenció de SQP i el vot afirmatiu de la 
resta de partits) els preus públics i les tarifes d’aquesta instal·lació esportiva, així com 
l’autorització per a l’explotació temporal de l’espai destinat a l’activitat de cafeteria-res-
taurant (en caquest darrer cas, amb el vot negatiu del PP i afirmatiu de la resta).
Per unanimitat de tots els grups municipals es va aprovar la pròrroga per un període de 12 
mesos (de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018), del contracte formalitzat amb 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres 
de caràcter complementari o accessori de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol de Sant 
Joan Despí. També amb el vistiplau de totes les forces polítiques representades al plenari es 
va donar llum verda a l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació mitjançant proce-
diment obert del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte el sub-
ministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió a les dependències municipals 
i a l’enllumenat públic del municipi de Sant Joan Despí, que haurà de procedir d’energies 
renovables. Aquesta part de la sessió es va cloure amb el suport unànime de tots els grups 
a la declaració institucional Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats 
de les persones LGBTI .
Pel que fa a l’àmbit de les mocions dels diferents partits, tots els grups polítics van presentar 
conjuntament una moció en favor de l’educació inclusiva; i els grups municipals del PSC, 
SQP, ERC, C’s i ICV-EUiA van presentar-ne una impulsada pel moviment feminista contra 
les violències masclistes que reclamava més recursos als pressupostos de l’Estat del 2017 
pel pacte d’estat contra les violències masclistes i la igualtat entre homes i dones. Es va apro-
var per unanimitat. Finalment, a instàncies d’ERC es va presentar una moció sobre la fossa 
comuna de combatents republicans situada a Sant Joan Despí, que va comptar amb el vot 
favorable de la resta de partits polítics.
En l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la possibilitat d’incorporar el Ten-
nis Sant Joan Despí al sistema d’abonaments DespíEsport. El PSC va explicar al plenari la 
resposta negativa rebuda per part de l’Ajuntament sobre la petició que es va fer a l’empresa 
productora per a la instal·lació dels punts de reciclatge de càpsules de cafè i la carta rebuda 
del Bisbat de Sant Feliu sobre la simbologia de la Creu de la Santa Missió, que rebutja la seva 
utilització indeguda durant el franquisme i recorda el suggeriment de conservació per part 
del Memorial Democràtic.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones 
assassinades el darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.




