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Sant Joan 
Despí, al 
Palau Güell

Antoni Poveda, 
de nou alcalde
Nova estructura en tres àrees 
del govern local per millorar la 
gestió municipal

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

L’emblemàtic espai 
modernista de 
Barcelona acull una 
exposició organitzada 
per l’Ajuntament amb 
motiu de l’Any Jujol
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També pots compartir-les a 
INSTAGRAM, amb el 
hashtag #vacancesSJD19

Fins al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h (a 
l’Àrea) i els dijous, de 17 a 19 h (a La Finestra, CC Les Planes) 

fins al 6 de setembre
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E l pasado 15 de junio se constituyó el nuevo Consis-
torio de Sant Joan Despí, fruto del resultado de las 
elecciones municipales del 26 de mayo que me han 

permitido continuar al frente del gobierno de la ciudad. 
Los pasados   comicios significaron un claro aval de la ciu-
dadanía al trabajo realizado en el último mandato, pero, 
sobre todo, un voto de confianza para gobernar la ciudad 
durante los próximos cuatro años. Por eso, antes que nada, 
quiero expresar mi gratitud por esta renovada confianza y 
apoyo que no puede tener otra respuesta que seguir traba-
jando intensamente por Sant Joan Despí para alcanzar los 
compromisos adquiridos con la ciudadanía y siempre con 
el objetivo de tener una ciudad mejor.

Un trabajo que vamos a desarrollar con un equipo de go-
bierno que, pese a la mayoría del PSC, incorpora los dos 
concejales de En Comú, fruto del acuerdo entre ambas 
formaciones. Un equipo con algunas caras nuevas, con ex-
periencia y dedicación garantizada, que trabajará, con res-
ponsabilidad, desde la proximidad y el diálogo.

Empezamos ahora una etapa en la que pondremos el acen-
to en la lucha contra las desigualdades, a todos los niveles, 
a la vez que seguiremos adoptando medidas en favor del 
empleo y el desarrollo económico, la atención a las perso-
nas, la educación, la cultura, el deporte, la vivienda... con 
unos servicios públicos de calidad, bien gestionados y que 
se adapten a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, 
y todo, siempre, bajo los parámetros de sostenibilidad que 
hemos de aplicar necesariamente para garantizar nuestro 
futuro y la salud de las personas.

Nos ponemos a trabajar con más ganas que nunca para se-
guir haciendo de Sant Joan Despí la ciudad que queremos.
¡Feliz verano!

El passat 15 de juny es va constituir el nou Consisto-
ri de Sant Joan Despí, fruit del resultat de les elec-
cions municipals del 26 de maig que m’han permès 

continuar al capdavant del govern de la ciutat. Els pas-
sats comicis significaren un clar aval de la ciutadania a la 
feina feta en el darrer mandat, però, sobretot, un vot de 
confiança per governar la ciutat durant els propers quatre 
anys. Per això, primer de tot, vull expressar la meva gra-
titud per aquesta renovada confiança i suport que no pot 
tenir una altra resposta que seguir treballant intensament 
per Sant Joan Despí per assolir els compromisos adqui-
rits amb la ciutadania i sempre amb l’objectiu de tenir una 
ciutat millor.

Una feina que tirarem endavant amb un equip de govern 
que, tot i la majoria del PSC, incorpora els dos regidors 
d’En Comú, fruit de l’acord entre ambdues formacions. 
Un equip amb algunes cares noves, amb experiència i 
dedicació garantida, que treballarà, amb responsabilitat, 
des de la proximitat i el diàleg.

Comencem ara una etapa en la qual posarem l’accent en 
la lluita contra les desigualtats, a tots els nivells, alhora 
que seguirem adoptant mesures en favor de l’ocupació i 
el desenvolupament econòmic, l’atenció a les persones, 
l’educació, la cultura, l’esport, l’habitatge... amb uns ser-
veis públics de qualitat, ben gestionats i que s’adaptin a 
les necessitats dels nostres veïns i veïnes, i tot, sempre, 
sota els paràmetres de sostenibilitat que hem d’aplicar ne-
cessàriament per garantir el nostre futur i la salut de les 
persones.

Ens posem a treballar amb més ganes que mai per seguir 
fent de Sant Joan Despí la ciutat que ens estimem. 
Molt bon estiu!

Obrim una nova etapa assegurant 
que treballarem amb dedicació, 

proximitat i diàleg

Antoni Poveda, l’alcalde

Gràcies 
per la confiança!

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Abrimos una nueva etapa 
asegurando que trabajaremos con 
dedicación, proximidad y diálogo
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El govern local s’organitza en tres grans àrees de gestió (Territori, Governança i 
Serveis a la Persona) · La regidoria d’Igualtat incorpora l’àmbit LGTBI

Antoni Poveda, investit alcalde

Atoni Poveda, cap de llista del PSC 
i guanyador per majoria absolu-
ta de les eleccions municipals, ha 

renovat la confiança del Ple municipal, 
que el va investir alcalde de Sant Joan 
Despí en sessió celebrada el 15 de juny 
al Foment Cultural i Artístic. Poveda va 
obtenir els vots de 13 dels 21 regidors i 
regidores del Ple: els 11 del seu grup, el 
PSC, i els 2 d’En Comú, amb qui els so-
cialistes han arribat a un acord per inte-

grar-los a l’equip de govern. La resta de 
formacions va votar els seus caps de llis-
ta: Josep Bracons (ERC), José Luis Cerro 
(Cs) i Rafael Roldán (Podemos), mentre 
que Junts va votar en blanc.

Nova estructura del govern local
L’alcalde Antoni Poveda ha fet una nova 
organització del govern, que passa de 
dues a tres grans àrees de gestió:  Terri-
tori, Espai Públic i Medi Ambient; Ser-

veis a la Persona; i Governança i Desen-
volupament local. A més, la primera 
tinenta d’alcalde, Belén García, assumeix 
funcions de coordinació del govern. En-
tre altres novetats, la regidoria d’Igual-
tat incorpora les polítiques LGTBI i es 
crea una regidoria de Benestar Animal. 
Aquesta nova organització municipal té 
com a objectiu millorar i fer més eficient 
la coordinació i gestió dels serveis muni-
cipals i l’atenció a la ciutadania.

Amb el suport de 13 regidors i regidores: 11 del PSC i 2 d’En Comú

A l’esquerra, Antoni Poveda, just en el moment de ser investit alcalde. A la dreta,  el  Foment Cultural i Artístic, ple de gom a gom durant la sessió de constitució

Els regidors i les regidores de l’Ajuntament: 1-Antoni Poveda  (PSC) • 2-Belén García (PSC) • 3-Margi Gual (En Comú) • 4-José Carlos García (PSC) • 5-Euge-
nia Sánchez (PSC) • 6-Núria Ros (PSC) • 7-Julio Jiménez (PSC) • 8-Francesca Estradé (PSC) • 9-Cristian Rastrojo (PSC) • 10-Judith Riera (PSC) • 11-Àlex Medrano 
(PSC) • 12-Jordi Elias (Junts) • 13-Rafael Roldán (Podemos) • 14-Sergio Postigo (Ciutadans) • 15-José Luis Cerro (Ciutadans) • 16-Ginés Ros (PSC) • 17-Toni 
García (En Comú) • 18-Mònica Jacas (ERC) • 19-Mar Besses (ERC) • 20-Josep Bracons (ERC) • Lluís Fabrés (ERC).

7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Belén García
1ª Tinenta d’alcalde

Coordinació del govern 
Àrea de Territori, 

Espai Públic 
i Medi Ambient

Planejament urbanístic, 
Sostenibilitat ambiental,

Mobilitat i Habitatge

Àlex Medrano
Tinent d’alcalde

Àrea de Serveis a la persona
Cultura, Promoció Associativa i Turisme

Cristian Rastrojo
Tinent d’alcalde

Àrea de Governança
i Desenvolupament 
Seguretat Ciutadana,

Convivència i Serveis Generals

Julio Jiménez
Via Pública

Ginés Ros
Benestar Animal, 
Espais Naturals i 

Parc Agrari

José Carlos García
Tinent d’alcalde
Esports i Joventut

Núria Ros
Educació, Infància i 
Família

Francesca,Estradé
Tinenta d’alcalde
Gent Gran

Eugènia 
Sánchez
Salut

José Carlos García
Tinent d’alcalde

Transparència, Bon Govern 
i Participació

Margi Gual
Tinenta d’alcalde
Polítiques Socials, 
Comunitàries 
i Diversitat

Toni Pérez
Cooperació
i Solidaritat

Judith Riera
Tinenta d’alcalde

Promoció Econòmica i Ocupació

Francesca Estradé
Tinenta d’alcalde
Comerç, Consum i 

Mercats Municipals

Judith Riera
Tinenta d’alcalde

Igualtat i Polítiques LGTBI

El nou 
govern 

municipal

Antoni Poveda
Alcalde-President
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L’alcalde Poveda fixa com a prioritats l’atenció a les persones, l’educació, la 
reactivació econòmica i la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats, i aposta pel 

diàleg, la proximitat i la transparència com a fonaments de l’acció de govern

“Una ciutat de qualitat i d’oportunitats 
per a tothom, aquest és el repte”

Antoni Poveda afronta un nou mandat al capdavant 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Després de gua-
nyar per majoria absoluta les eleccions municipals 

del 26 de maig liderant la candidatura del Partit dels Socia-
listes de Catalunya (PSC), Poveda va ser escollit alcalde pel 
Ple municipal amb el suport de 13 dels 21 regidors del con-
sistori (els 11 del PSC i els 2 de Sant Joan Despí En Comú). 

En les passades eleccions municipals el projecte que 
vostè encapçala va rebre el suport majoritari de la ciu-
tadania. Què suposa aquest resultat?
Suposa un profund agraïment i, alhora, una gran responsa-
bilitat. Agraïment a la ciutadania per la seva confiança, pel 
suport que de forma majoritària ha fet a un model de ciutat 
on les persones són el centre de les polítiques; una ciutat per 
viure, conviure, saludable, sostenible i amb qualitat de vida. 
I, alhora, una gran responsabilitat per afrontar els compro-
misos i reptes que encarem i que faran de Sant Joan Despí, 
de ben segur, una ciutat encara millor.

Tot i la majoria absoluta del PSC, ha obert de nou el 

govern a altres forces polítiques i ha assolit un pacte 
amb Sant Joan Despí en Comú. 
El PSC de Sant Joan Despí sempre ha apostat per sumar. 
Hem tingut molt clar que la millor forma de construir la 
ciutat és des d’una mirada compartida: parlant, compartint 
visions, arribant a acords i escoltant. Fruit d’aquest tarannà, 
hem format un equip de govern ric i plural que treballarà 
des del diàleg i cercant el màxim consens amb tots els grups 
municipals i amb la ciutadania. L’escolta activa i participati-
va i el treball en xarxa són les eines amb què hem treballat i 
amb què seguirem fent-ho. La ciutadania ens demana dià-
leg, proximitat, participació, transparència i respostes efec-
tives i ràpides, i aquests seran els fonaments del govern de 
Sant Joan Despí.

Una de les seves primeres decisions ha estat reformu-
lar l’estructura municipal, que passa de dues a tres 
àrees. Quin és l’objectiu d’aquesta nova organització?
L’estructura municipal passa a estar dividida en les àrees de 
Territori, Espai Públic i Medi Ambient; Serveis a la Perso-
na; i Governança i Desenvolupament Local. D’una banda, 

ENTREVISTA A ANTONI POVEDA, reelegit alcalde de Sant Joan Despí

Antoni Poveda vol aprofun-
dir en un model de ciutat 
“on les persones són el 
centre; una ciutat per viure, 
conviure, saludable, sosteni-
ble i amb qualitat de vida”
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aquesta organització ens ajudarà a desenvolupar els eixos de 
govern del nou mandat, quatre anys en què les prioritats tor-
naran a ser les persones, l’educació, la reactivació econòmica 
i la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats. D’altra 
banda, amb aquesta estructura farem més eficient la coor-
dinació i la gestió dels serveis municipals que es presten a la 
ciutadania, amb un objectiu molt clar: mantenir l’excel·lent 
nivell de qualitat que tenen.

Parlava vostè d’afrontar els reptes de futur de la ciu-
tat. Quins són aquests reptes?
Un dels principals és acabar amb les desigualtats: les de gè-
nere, les d’origen, les de qualsevol tipus, lluitant contra la 
xacra de la violència masclista, contra la LGTBIfòbia, de-
fensant la igualtat entre persones, la igualtat d’oportunitats 
i d’accés als serveis. Hem de seguir treballant en la cohesió 
social; en l’educació, com a peça clau per a la igualtat d’opor-
tunitats; en garantir l’accés a l’habitatge, per això seguirem 
desenvolupant el Pla d’habitatge públic posant els mitjans 
perquè els joves es puguin quedar a viure a la ciutat, poten-
ciant també habitatges de lloguer per a gent gran i habitatges 
assistits. També hem de continuar impulsant la reactivació 
econòmica de la ciutat, transformant el polígon industrial 
perquè sigui un pol d’atracció econòmica i de generació de 

“Un dels objectius principals és acabar 
amb les desigualtats: les de gènere, 
les d’origen... les de qualsevol tipus”

“Tenim un govern municipal 
qualificat i molt implicat”

Com a alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda compta 
al seu costat amb 12 regidors i regidores que conformen 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Alguns regidors i regidores continuen respecte al mandat 
anterior i altres entren per primer cop al govern muni-
cipal en diferents responsabilitats. “Tenim un govern 
municipal qualificat i molt implicat, format per per-
sones de gran vàlua professional, compromeses amb 
Sant Joan Despí i amb la seva gent, i amb una gran 
capacitat de gestió. Un equip amb una multiplicitat de 
sensibilitats que es dedicarà intensament a la ciutat”, 
explica Antoni Poveda. L’alcalde es compromet a treballar 
“amb aplicació, intensitat i passió, escoltant a tothom, 
adequant la gestió del govern municipal a la realitat 
que ens envolta”. En aquest sentit, Poveda explica que 
l’equip de govern treballarà “a peu de carrer, a la vora 
de la ciutadania, per millorar la vida quotidiana dels 
santjoanencs i santjoanenques, defensant el nostre mo-
del de ciutat, acomplint els compromisos i adaptant-se 
a les circumstàncies concretes d’una ciutat que està 
viva i que té múltiples necessitats a les quals cal donar 
resposta des d’una bona governança”. 

nova ocupació i fomentant el comerç de proximitat. Un al-
tre repte molt important és el medi ambient, un àmbit on 
Sant Joan Despí és referent a l’Àrea Metropolitana i on no 
defallirem perquè ens juguem el futur de les noves gene-
racions. I també cal seguir avançant en una ciutat per a les 
persones, ben vertebrada i ben dissenyada. En definitiva, 
una ciutat de qualitat i d’oportunitats per a tothom, aquest 
és el repte.

I des del punt de vista urbanístic, quins són els de-
safiaments?
El nostre model és el d’una ciutat per a les persones, neta, 
sense barreres arquitectòniques i segura, on poder passe-
jar i relacionar-nos. Continuarem millorant carrers, pla-
ces i espais verds i desenvolupant àrees com el nou barri 
de les Begudes. A banda, hem de mirar més enllà i pensar 
en la ciutat que volem deixar a les futures generacions, per 
això un dels projectes en què continuarem treballant és el 
de la transformació de l’autopista B23, un projecte que és 
estratègic per a la ciutat.

L’alcalde, en el moment de signatura de les delegacions de funcions envoltat per la 
majoria dels membres del nou equip de govern
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Entran en servicio la nueva sala de actividades dirigidas y la ampliación de la 
sala de fitness, que suma 80 metros cuadrados más de superficie

Mejoras en los campos de fútbol de Les Planes y Centre

Las personas usuarias del polideportivo Salvador Gimeno 
ya han estrenado los nuevos espacios para la actividad 
física de este equipamiento municipal. Unos espacios 

que el Salvador Gimeno ha ganado después de las obras de 
ampliación llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí en los últimos meses. El polideportivo ha sumado 300 
metros cuadrados más de superficie gracias a un nuevo vo-
lumen exterior que se ha construido a la altura de la primera 
planta.
Este nuevo espacio se ha destinado a dos fines: por un lado, a 
la ampliación de la sala de fitness, que pasa a tener 80 metros 
cuadrados más de superficie; y, por otro lado, a la creación de 
una nueva sala multifuncional de 220 metros cuadrados de 
superficie, que se convierte en la cuarta sala de actividades 
del Salvador Gimeno. Esta nueva sala acoge las actividades 
que anteriormente se hacían en la sala 3, que próximamen-
te pasará a albergar una nueva propuesta de entrenamiento 
multifuncional. 
De esta manera, el polideportivo Salvador Gimeno continúa 
ampliando su oferta de actividades físicas con el fin de res-
ponder a la gran demanda de practicar deporte por parte de la 
ciudadanía. Pero no acaban aquí las mejoras para el Salvador 
Gimeno ya que el Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha ini-
ciado ya los trámites para renovar las máquinas de fitness y 
las bicicletas de spinning de este equipamiento municipal, que 
abrió sus puertas en el año 2004.

Durante este mes de julio, el Ayuntamiento está llevando a cabo obras de mejora de la 
iluminación del campo municipal de fútbol del Barri Centre. Se instalarán dos nuevas 
torres de luz con tecnología led, lo que permitirá mejorar el nivel de iluminación y, a la 
vez, un importante ahorro energético. Ambas torres sustituirán a las torres de ilumi-
nación que había en el lado de tribuna. Por su parte, en el campo municipal de fútbol 
de Les Planes, a partir de finales de julio se procederá a la sustitución del césped actual 
por uno nuevo de última generación de gran calidad. De esta forma, tras la reforma 
de los vestuarios y la ampliación y renovación de los asientos, el campo de Les Planes 
tendrá también nuevo césped artificial, tanto en el terreno de juego principal como en 
el campo pequeño anexo. 

Más espacios para la actividad física en el 
polideportivo Salvador Gimeno

Gracias a la construcción de un nuevo volumen exterior

 LA CIUTAT
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El equipamiento complementaría los 
servicios ofertados a atención primaria 
y ayudaría a descongestionar las 
urgencias del Hospital Moisès Broggi

Con la ampliación, ya se puede viajar en autobús desde Sant Joan Despí hasta el litoral 
metropolitano sin tener que cambiar de línea y con horarios más ajustados

Primer paso para la creación de un 
centro de urgencias de atención 
primaria (CUAP) que prestaría 

servicio a Sant Joan Despí y a los muni-
cipios de Sant Just Desvern, Esplugues de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Valli-
rana, El Papiol, Cervelló, Corbera de Llo-
bregat y La Palma de Cervelló. 
El plan es que este equipamiento sanita-
rio se ubique en el parque de Torreblanca, 

según el protocolo firmado a finales de ju-
nio por el director del Servei Català de la 
Salut, Adrià Comella, y por el presidente 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Josep Perpinyà. Al acto asistió el alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda.
Mediante este protocolo, el Consell Co-
marcal pone a disposición del CatSalut un 
edificio del parque de Torreblanca situado 
frente a la carretera Reial de Sant Just para 

que se habilite como centro sanitario de 
urgencias. La puesta en marcha de este 
servicio permitiría complementar los ser-
vicios ofertados a los equipos de atención 
primaria y descongestionar las urgencias 
del Hospital Moisès Broggi, dando res-
puesta a una demanda largamente reivin-
dicada por el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí y por otras instituciones y entida-
des.

Tras el éxito de la prueba piloto del año pasado, este vera-
no la línea de autobús L77 ha vuelto a ampliar su recorri-
do y desde Sant Joan Despí llega hasta la playa de Gavà. 
Pero esta vez la prolongación no se limitará a la tempora-
da estival sino que será permanente durante todo el año, 
de forma que el L77 conectará de lunes a domingo Sant 
Joan Despí con la playa de Gavà, manteniendo el resto de 
paradas habituales. El horario también mejora, ajustán-
dose con horas de salida exactas cada 30 minutos. De esta 
forma, desde el Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Des-
pí, el L77 tendrá salidas en los minutos 15 y 45 de cada 
hora, desde las 5.15 a las 22.15 horas. Y de Gavà saldrá en 
los minutos 00 y 30, desde las 6.30 a las 23.00 horas

El autobús L77 prolonga su recorrido hasta la playa de 
Gavà de forma permanente durante todo el año  

Protocolo para ubicar 
un centro de 
urgencias en el 
parque Torreblanca

En la imagen superior, edificio en el que se ubicará el centro sanitario. En 
la inferior, imagen del acto de firma del protocolo para su impulso
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Una cinquantena d’expositors comercials i de restauració i un escenari amb 
desfilades i actuacions fan gaudir del comerç local i de proximitat

Empreses i candidats en contacte a les Speed interviews

Un mercat a l’aire lliure al parc de Tor-
reblanca. Aquesta era la singular 
proposta del Sant’s Market que el 29 

de juny va omplir de visitants el parc. Més 
d’una cinquantena d’expositors comercials i 
de restauració de Sant Joan Despí, Sant Feliu 
de Llobregat i Sant Just Desvern van trans-
formar aquest espai verd en un mercat ple 
d’ambient i d’activitats. 
Un marc natural immillorable per passejar, 
mirar, remenar i gaudir del comerç local, amb 
una destacada participació d’establiments de 
Sant Joan Despí. Al Sant’s Market es van do-
nar cita comerços de multitud de sectors i 
també establiments de restauració que van 
fer les delícies dels visitants. Paral·lelament, 
a l’escenari se succeïen un munt d’activitats, 
com ara un taller de contes infantils, desfi-
lades de moda i de bicicletes, exhibicions de 
dansa i actuacions musicals. 
El Sant’s Market és una nova iniciativa dels 
ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu i 
Sant Just, amb la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona, per dinamitzar el comerç 
local i donar a conèixer la seva oferta, en la 
línia de col·laboració van iniciar a final de 
l’any 2017 amb la campanya de Nadal. El parc de Torreblanca, ple de visitants gaudint d’un vespre-nit de comerç a l’aire lliure

En el marc de les accions per millorar l’accés 
al mercat laboral dels ciutadans i ciutadanes 
de Sant Joan Despí, l’Ajuntament ha orga-
nitzat la primera sessió de Speed interviews, 
que va tenir lloc el mes de juny al Centre 
d’Empreses Fontsanta. Es tracta d’entrevistes 
laborals ràpides, de menys de 5 minuts de 
durada, que posen en contacte empreses i 
persones candidates a treballar-hi.
Aquesta primera sessió va aplegar sis empre-
ses del sector de la neteja i una quinzena de 

persones que han realitzat cursos d’aquest 
àmbit a Promodespí. Cada participant va 
poder passar per totes les empreses per pre-
sentar el seu perfil professional i el seu currí-
culum amb l’objectiu d’optar a treballar-hi. 
Amb posterioritat a la sessió, les empreses 
han contactat amb totes les persones candi-
dates, algunes de les quals ja han aconseguit 
feina gràcies a les Speed interviews. La ini-
ciativa ha comptat amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

Comerç a la fresca al parc de Torreblanca
Èxit de visitants del Sant’s Market, un mercat a l’aire lliure en un entorn natural
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L’Ajuntament incorpora durant sis mesos persones amb diferents perfils per 
dinamitzar el mercat de treball i millorar les seves opcions de trobar feina

El Work Experience selecciona 23 persones joves per treballar a l’estiu

Aquest mes de juliol han començat 
a treballar a l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí un total de 44 perso-

nes que estaven en situació d’atur, en el 
marc d’una nova convocatòria de plans 
d’ocupació que estan finançats amb fons 
municipals, de la Diputació de Barcelona i 
de la Generalitat de Catalunya.

Les 44 persones contractades treballa-
ran fins a final d’any en diferents tasques: 
administratius, agents mediambientals, 
peons, neteja de la via pública, dinamitza-
ció cultural i comercial, auxiliar de biblio-
teca, gestió d’imatge, recursos humans, 
transparència... Es tracta de persones amb 
perfils professionals diversos que durant 

sis mesos podran millorar les seves com-
petències professionals per tenir més pos-
sibilitats de trobar feina en el mercat or-
dinari. Aquesta és la tercera convocatòria 
de plans d’ocupació que fa l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí durant 2019, amb la pre-
visió de tancar l’exercici havent gestionat 
la contractació d’unes 150 persones.

Un total de 23 persones joves que recentment han fi-
nalitzat els seus estudis participen en el Work Expe-
rience, un programa ocupacional de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí que els dona l’oportunitat d’adquirir 
nous coneixements i una primera experiència en un 
lloc de treball. Les persones seleccionades (14 dones 
i 9 homes) treballen durant aquest mes de juliol en 
àrees com participació ciutadana, acció social, cultura, 
arxiu, joventut, esports, via pública, informació, aten-
ció a la ciutadania, comunicació, medi ambient, habi-
tatge, cultura, recursos humans i llicències. Aquest és 
el sisè any que es duu a terme el Work Experience, que 
suma 199 persones contractades des de 2014.

Una oportunitat laboral acabats els estudis

Contractades 44 persones en situació 
d’atur a través dels plans d’ocupació

Imatge de les sessions de formació de les persones contractades en els nous plans d’ocupació

Tercera convocatòria de l’any 2019
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Entrega d’orles, Premis d’Excel·lència, Reconeixement als Bons Resultats Acadèmics
 i cloenda dels programes educatius municipals per acabar el curs escolar

A l’esquerra, de dalt a baix, orla de l’alumnat de 
batxillerat de l’Institut Salvador i Pedrol; orles de bat-
xillerat i d’ESO de l’Institut Ferrer i Guàrdia; i Premis 
d’Excel·lència i Reconeixement als bons resultats 
acadèmics. Sobre aquestes línies, cloenda del progra-
ma d’acompanyament a l’estudi

Fi de curs amb bona nota

Amb el final del curs escolar s’han cele-
brat actes ja tradicionals com el lliura-
ment d’orles a l’alumnat dels instituts 

Salvador i Pedrol i Ferrer i Guàrdia. Acabat 
el curs és moment de recollir la recompen-
sa a tot un any de dedicació. Una feina que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí posa de relleu 
mitjançant diferents distincions.

Reconeixement als resultats acadèmics
Una d’aquestes distincions són els Premis 
d’Excel·lència, que s’entreguen als alumnes 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. Enguany s’han atorgat dos premis 
d’excel·lència. Una altra distinció és l’Acte de 
Reconeixement als Bons Resultats Acadèmics, 
que aquest curs ha recaigut en 24 alumnes 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà i superior dels instituts Ferrer i Guàrdia, 
Salvador i Pedrol, Ateneu Instructiu i Gran Ca-
pità. Finalment, també s’ha fet entrega a tres 
alumnes de batxillerat de beques d’estades lin-
güístiques a Irlanda. 
Per complementar la gran tasca que fan les es-
coles i instituts de Sant Joan Despí, l’Ajuntament 
impulsa diferents programes municipals com-
plementaris, com ara el de l’acompanyament 
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Un 99% de l’alumnat aprova la selectivitat

L’alumnat que ha participat aquest curs en els programes Temps Lliure  (esquerra) i Avança (dreta) del Centre Obert de Fusteria

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), conegudes 
com la selectivitat, són el repte que cada final de curs han 
d’enfrontar els estudiants que volen cursar estudis univer-
sitaris. Es tracta d’unes proves que requereixen un gran 
esforç i dedicació. Any rere any, l’alumnat dels centres edu-
catius de Sant Joan Despí dona el millor de si mateix en les 
proves d’accés a la universitat i aquest curs 2018-2019 no 
ha estat pas una excepció. Dels 99 alumnes de segon de ba-
txillerat dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Sal-
vador i Pedrol i Ateneu Instructiu que s’han presentat en-
guany a les PAU, un total de 98 les han aprovat. En termes 
percentuals, això significa que el 98,98% de l’alumnat dels 

centres educatius de Sant Joan Despí han passat les PAU. 
Una xifra que situa la nostra ciutat per sobre de la mitjana 
de Catalunya, que és del 96%, i que referma l’aposta de Sant 
Joan Despí per l’educació i per projectes que fomentin el 
talent i l’excel·lència. 
Marc Delgado, amb un 9,71, ha estat l’alumne que ha tret 
millor nota de l’Ateneu Instructiu a les PAU. Per la seva 
banda, Sílvia Labrador, amb un 9,10, ha estat la nota més 
alta a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol; i Emma Hidalgo, 
amb un 7,60, ha estat la millor qualificació a l’Institut Fer-
rer i Guàrdia. Felicitats a tots i totes i molta sort en la nova 
etapa educativa que comenceu!

D’esquerra a dreta, cloenda del Programa de Formació i Inserció Pla Transició al Treball i dels grups de conversa en idiomes

a l’estudi, que aquest curs ha permès re-
forçar l’aprenentatge de 60 nois i noies de 
primària i secundària. També funciona el 
Programa de Formació i Inserció (PFI), 
que ha format una trentena de joves que 
no han finalitzat els estudis obligatoris en 
dos mòduls: auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic i auxiliar en operacions 

de muntatges i instal·lacions electròni-
ques en edificis. Així mateix, ha finalitzat 
el curs dels programes Avança i Temps 
Lliure del Centre obert de fusteria, amb 
l’entrega de diplomes al seu alumnat. 

Parlem idiomes
Finalment, s’ha tancat una nova edició 

dels grups de conversa en anglès, francès i 
alemany, que enguany han aplegat més de 
70 participants. A la tardor, tornaran els 
grups de conversa i es busquen persones 
voluntàries amb coneixements en idiomes 
estrangers per fer de coordinadors. Si us 
interessa, adreceu-vos al 934770051 o al 
correu ciutatplurilingue@sjdespi.net.
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CONSELLS DE SEGURETAT • CONSEJOS DE SEGURIDAD
AL DOMICILI

• No faciliteu l’accés a la finca a les persones          
desconegudes i tanqueu les porteries amb clau.

• Recolliu la correspondència diàriament.

• Vigileu  que la realització d’obres o reparacions 
no es puguin aprofitar per accedir a l’interior dels   
domicilis.

• Confirmeu la identitat dels tècnics amb les 
respectives companyies a través dels telèfons 
d’atenció al client.

• Quan  sortiu de casa i sobretot abans d’anar a 
dormir comproveu que tots els accessos estan 
ben tancats amb clau.

• No deixeu les claus de casa en amagatalls             
accessibles des de l’exterior.

• No divulgueu que passeu uns dies fora de casa.

AL GARATGE

• No deixeu les claus de casa o del cotxe dins del 
mateix vehicle.

• No deixeu dins del cotxe a la vista objectes com 
roba o aparells electrònics. 

• Quan entreu i sortiu  del pàrquing, comproveu 
que la porta queda tancada i que cap persona 
desconeguda aprofita per entrar-hi.

Si  teniu indicis de què s’hagi pogut produir un roba-
tori no toqueu res i aviseu a la  policia.

Truqueu a la policia si advertiu de la presència de 
persones amb una actitud sospitosa o si sentiu 

sorolls estranys a les rodalies del vostre domicili. 
La vostra col·laboració es important.

    93 480 60 10 • 112

SI SURTS DE VACANCES, 
PREN PRECAUCIONS 

EN EL DOMICILIO

• No facilitar el acceso a la finca a personas           
desconocidas y cerrar con llave las porterías.

• 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 se estará unos días fuera.

EN EL GARAJE

sjdespi.cat • gencat.cat/mossos

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

• No dejar dentro del coche y a la vista objetos 
como ropa o aparatos electrónicos.

• Al entrar y salir del párking, comprobar que 
la puerta esté cerrada y que ninguna persona      
desconocida aproveche para entrar.
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Lliurats els Premis de 
Relats Breus per a Dones
Homo homini lupus, d’Elvira Toro, guanya el primer 
premi al millor relat escrit per una autora santjoanenca

Coincidint amb la cloenda dels tallers de dones

El Premi de Relats Breus dona visibilitat a la producció literària de les dones

El XIX Premi de Relats Breus per 
a Dones Gabriela de Frígola ha 
distingit com a millors obres el 

relat Homo homini lupus, de la sant-
joanenca Elvira Toro, i Adiós, Paco, 
d’Eva Pelegrí, que reben un premi de 
400 euros cadascuna. A més, hi ha 
quatre obres finalistes que reben 100 
euros cadascuna: Enxarxada, de Mi-
reia Duran; Les dents de llet, de Jenni-
fer Rodà; Nadar con delfines, de Marta 
Lacruz, i Rehacer el camino, de Maria 
Rosa Bastante. Un total de 16 obres -7 
d’autores santjoanenques- han optat a 
la dinovena edició del Premi de Re-
lats Breus que convoca l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí per oferir un espai 
de creació per a les dones i donar vi-
sibilitat a la seva producció literària. 
Durant l’entrega dels Premis de Relats 
Breus per a Dones, realitzat a l’Auditori 
Martí i Pol, també es va lliurar el pre-
mi del concurs de vídeos #noemto-
quiselwhatsap, adreçat a l’alumnat 
de 4t d’ESO dels instituts d’educació 

secundària de Sant Joan Despí amb 
l’objectiu de prevenir les violències 
masclistes i de promoure les relacions 
afectivosexuals lliures i consensuades. 
Enguany s’han presentat 15 vídeos en 
la realització dels quals han participat 
60 alumnes. El premi del concurs ha 
estat per al vídeo Maltracte, realitzat 
per Júlia Gallart, Mar Morales, Hugo 
Moreno i Marcos Gorritti, alumnes 
de l’Ateneu Instructiu.

Tallers de dones
En paral·lel a l’entrega d’aquests di-
ferents guardons es va fer la cloenda 
dels tallers de dones. Durant aquesta 
el curs 2018-2019 s’han organitzat ta-
llers anuals de country, ioga, teatre, i 
sevillanes i ball espanyol, amb la par-
ticipació de 79 dones. Els tallers per a 
dones són espais per compartir apre-
nentatges i experiències. Les inscrip-
cions per als tallers 2019-2020 s’obriran 
el 2 de setembre a l’Àrea de Serveis a la 
Persona.

Cursos de català El Servei Local 
de Català organitza al setembre proves 
de nivell i la matriculació a nous cursos 
de català parlat i escrit. Les proves i la 
matriculació es faran els dies 16, 17, 18 
i 19 de setembre, de 10 a 12 i de 17 a 19 
hores, a l’Àrea de Serveis a la Persona. 
Per fer la prova de nivell cal concertar 
dia i hora trucant al 93 477 00 92. Els 
cursos començaran a final de setembre.

Recogida de los vales 
para la Paella de la 
Gent Gran

Medidas para evitar 
molestias de los petardos 
en animales domésticos 
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
estudiará la adopción de medidas que 
disminuyan las molestias que el ruido 
de los petardos provoca en los animales 
de compañía, especialmente en fechas 
como la verbena de Sant Joan. La nueva 
concejalía de Bienestar Animal, Espacios 
Naturales y Parque Agrario se hace eco 
así de la petición realizada por propieta-
rios y propietarias de animales y entida-
des animalistas del municipio.

Coincidiendo con la Diada Nacional de 
Catalunya, el 11 de septiembre Sant Joan 
Despí celebrará la 35ª Paella de la Gent 
Gran en el parque de Sant Pancraç. Para 
poder asistir a la paella, es necesario 
que las personas mayores de la ciudad 
canjeen la carta que han recibido en sus 
domicilios por un vale de invitación que 
se puede recoger en los centros cívicos, 
en el Área de Servicios a la Persona y en 
el Ayuntamiento. La Paella de la Gent 
Gran está organizada por el Ayuntami-
ento, con el apoyo de empresas, comer-
cios, entidades y voluntarios de la gente 
mayor.
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El popular esplai va començar a funcionar el 1969 i des de llavors hi han passat milers 
de nens i nenes que han gaudit de les seves activitats, casals i colònies

El Castanyot: mig segle educant 
infants i joves en el temps de lleure

El Grup Esplai El Castanyot està de celebració! I és que ar-
ribar als 50 anys d’història és una fita extraordinària per a 
aquesta entitat sense ànim de lucre formada per monitors 

i monitores que, de forma voluntària, es dediquen a l’educació 
en el lleure.
Va ser el 1969 quan l’esplai va començar a caminar amb activi-
tats impulsades per un grup de dones. De mica en mica, més 
persones es van sumar a col·laborar-hi. El 1971, una comissió de 
famílies posa al dia el local del carrer Jacint Verdaguer i dos anys 
després l’esplai organitza les primeres colònies. Donat que la cosa 
rutllava, calia buscar-li un nom i van escollir ‘El Castanyot’. 

Més de 250 monitors i monitores
Actualment, el Grup Esplai El Castanyot fa activitats els dissabtes 
i a l’estiu, amb casals i colònies per a l’educació en el lleure de la 
canalla. En aquests 50 anys, hi han passat milers de nens i nenes 
i més de 250 monitors i monitores. La Maria García, membre de 
la Comissió del 50 aniversari d’El Castanyot, explica que són “un 
grup de gent jove altruista, que creu molt en el voluntariat i 
que dona el seu temps lliure, oferint el que ha rebut, ja que 

molts han estat nens i nenes de l’esplai abans que monitors”.
Al Castanyot mai paren quiets. Al llarg de l’any són presents en 
un munt d’activitats de la ciutat com la Diada de Sant Jordi, la 
Festa dels Drets de l’Infant, la rua de Carnaval, el Cagatió Popu-
lar o la Trobada de Capgrossos amb la seva mascota, el gripau 
Nyot. També organitzen la Festa de Carnaval infantil i Els Pasto-
rets, una representació teatral que han fet ininterrompudament 
des de fa 43 anys i que és un clàssic de les festes nadalenques a 
Sant Joan Despí.
Enguany, El Castanyot ha volgut fer partícip tota la ciutat de la 
celebració del seu 50 aniversari, amb un munt d’activitats que ha 
organitzat una comissió de monitors i exmonitors. Hem pogut 
veure la història de l’esplai en una exposició al Centre Jujol-Can 
Negre o gaudir de les activitats de la seva festa de fi de curs du-
rant el cap de setmana anterior a la Festa Major. El Castanyot 
també ha organitzat colònies en família, la Cursa dels 50 anys, un 
túnel del terror per Halloween, una edició especial d’Els Pastorets 
amb famílies i monitors i un acte de celebració del 50 aniversari 
al Teatre Mercè Rodoreda amb persones que han format part de 
l’entitat al llarg d’aquest temps.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, la Festa de Carnaval 
infantil, l’exposició dels 50 anys del Castanyot, la mascota 
Nyot a la Trobada de Capgrossos i Els Pastorets
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Sant Joan Despí distingeix la seva gent
DACMA, la UD San Pancracio, el CTT Ateneu 1882, el Club de Tennis El Molí, 

Carns Prior, el Forn de la Plaça, l’Aula Cultural de la Gent Gran i el Grup d’Esplai El 
Castanyot són els guardonats en els Premis Despí 2019

L’alcalde, Antoni Poveda, al centre de la foto, amb les persones i entitats guardonades amb el Premi Sant Joan Despí d’aquest 2019

Coincidint amb l’inici de la Festa 
Major, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí va entregar els Premis Des-

pí 2019, uns guardons que distingeixen la 
feina i la trajectòria de persones, entitats, 
associacions, empreses i comerços de la 
ciutat. Enguany, el disseny del guardó s’ha 
renovat i és obra de l’escultora local Sofia 
Isus, que ha elaborat una peça plena de 
simbolisme amb la silueta de la Torre de la 
Creu al centre i, al seu costat, el caracterís-
tic pi de la ciutat, tot coronat per la singu-
lar creu d’un dels edificis més caracterís-
tics de l’arquitectura de Josep Maria Jujol. 
Els Premis Despí es lliuren anualment per 
posar en valor el compromís amb Sant 
Joan Despí, amb la seva gent i amb el seu 
desenvolupament social i econòmic.
Els Premis Despí 2019 han distingit 
l’Associació de Dones Afectades de Càn-
cer de Mama DACMA, que ha arribat a 
la primera dècada de vida fent costat a les 
dones que pateixen aquesta malaltia amb 
activitats de sensibilització i d’informació 
per millorar la seva qualitat de vida; a la 
Unión Deportiva San Pancracio, que 
amb 50 anys d’història i fidel al seu lema, 
‘Respecte i Passió’, ha sabut donar una op-

ció esportiva i un espai de companyonia i 
de relació a una bona part del jovent sant-
joanenc; al Club de Tennis Taula Ateneu 
1882, que amb sis equips de categoria 
absoluta, un d’ells a la Primera Nacional 
espanyola, ha aconseguit en mig segle 
de vida que el nom de Sant Joan Despí 
sigui una referència en aquesta discipli-
na esportiva; al Club de Tennis El Molí, 

instal·lació fundada fa cinc dècades, pio-
nera en el món del tennis al Baix Llobre-
gat i avui dia, amb 6 pistes de terra batuda 
i 5 de pàdel i una important tasca forma-
tiva; a Carns Prior, empresa referent del 
Polígon Fontsanta, que des de 1979 es de-
dica a l’especejament i envasat de carn; al 
Forn de la Plaça, un establiment del barri 
Centre que des de fa prop de 80 anys fa del 
pa artesà un tret distintiu; a l’Aula Cul-
tural de la Gent Gran, un espai munici-
pal de formació permanent que organitza 

conferències setmanals i visites guiades 
des de fa vint anys amb l’objectiu que les 
persones grans de Sant Joan Despí apro-
fundeixin en aspectes com la història, la 
salut, l’actualitat o la literatura; i al Grup 
d’Espai El Castanyot, una entitat sense 
ànim de lucre que des de fa mig segle es 
dedica a l’educació en el lleure i ha esde-
vingut una de les entitats més actives de la 
ciutat amb una implicació molt destacada 
en altres activitats festives com Sant Jordi, 
la rua de Carnaval o la representació tea-
tral d’Els Pastorets. 
Durant l’entrega dels Premis Despí 2019, 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Pove-
da, va manifestar que “els Premis Despí 
són un reconeixement públic a tot allò 
que fa de Sant Joan Despí una ciutat 
amb una identitat tan singular, són un 
reconeixement a persones i entitats que 
durant tot l’any treballen i dediquen el 
seu temps a la solidaritat, a l’esport, a 
l’educació en el lleure, a la cultura, a la 
transmissió de valors; són un reconei-
xement també al comerç de proximitat, 
aquell que dona vida als nostres carrers, 
i al teixit empresarial que genera activi-
tat econòmica”.

El guardó d’enguany ha 
estat obra de l’escultora 

local Sofia Isus
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Recull fotogràfic d’algunes de les activitats destacades a la Festa Major de Sant Joan Despí 2019

Sant Joan Despí és una ciutat on la dansa, en les seves diferents disciplines, té cada dia més 
presència. No van faltar a la cita amb la festa les actuacions d’EspaiFísic. EscoladeDansa, Escola 
de Dansa Loly Peláez, Esbart Dansaire, Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre i Freedom Dance

L’àlbum de la festa

El drac Braulio, més protagonista que mai del correfoc 
pel seu 30è aniversari

Pregó ple de màgia i humor 
amb el Mag Lari

Els infants, un any més, han tingut moltes propostes 
ben divertides durant els dies de Festa Major

El concert de 
sarsuela
del Cor la Flora 
i les havaneres, 
dos clàssics que 
sempre agraden

Durant la Ruta de la Tapa 
es van vendre 14.308 àpats. 
La regidora de Comerç, 
Francesca Estradé, lliura el 
diploma a la millor tapa al 
Restaurant Gran Via



19

La Nit de Sant Joan és nit de revetlles als barris, de balls amb música en directe i de la foguera.
I com comença l’estiu, la millor manera és refrecar-se: a baix, Tobogan d’aigua i Aquafesta

Multitudinari
concert de
La Pegatina

La Festa Holi i el 
Piromusical, al parc de 
la Fontsanta, un final 
de festa multicolor

Festa Lúppiter: la revetlla més jove

Concert tribut
a ABBA
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Grans representacions avalades pel públic i la 
crítica arriben als escenaris de Sant Joan Despí

Després de l’estiu,
torna l’espectacle!

Tot i que encara manquen algunes setmanes, ja podeu anar reservant 
dates a l’agenda perquè la temporada d’espectacles que  ha programat 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la propera tardor inclou repre-

sentacions i pel·lícules que han estat un èxit de crítica i de públic. L’oferta 
comença amb un plat fort, El Rey Lear, d’Atalaya Teatro, una impressionant 
lectura contemporània d’un dels clàssics de William Shakespeare. De l’àmbit 
català, dos títols amb el segell de garantia de T de Teatre i Dagoll Dagom, d’una 
banda, i del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), d’una altra: La Tendresa i 
El Futur. La Tendresa és la versió catalana d’una exitosa comèdia d’Alfredo 
Sanzol (Premio Nacional de Literatura Dramática i Premio Valle-Inclán de 
Teatro), una enginyosa comèdia romàntica que parla de la impossibilitat de 
protegir-nos del mal que ens pot fer l’amor. El Futur és un muntatge del TNC 
on Helena Tornero ens proposa compartir el viatge de dos joves per diferents 
països a la recerca de la veritat i la llibertat.
Tampoc faltarà a la cita amb el públic santjonenc el grup de teatre local Ho-
cus Pocus, que representaran El Apagón. Per la seva banda, la Sala Bulevard 
ens portarà els millors tributs a Queen i El Barrio, mentre que a l’Auditori 
Miquel Martí i Pol tornaran les Nits de Comèdia amb monòlegs per no parar 
de riure. Pel que fa al cinema, la cartellera ens proposa títols d’estrena de força 
renom. D’una banda la premiada Els dies que vindran, de Carlos Marqués-
Marcet (bisnaga d’or del darrer festival de Màlaga) i, d’una altra, La vida sense 
la Sara Amat, la gran sorporesa de la darrera edició del BCN Film Festival 
i òpera prima de Laura Jou. La programació infantil i per a nadons seguirà 
fent les delícies dels infants de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar-los al món 
del teatre amb representacions enguany plenes de màgia i fantasia i, quan es-
tiguin pròximes les festes nadalenques, tindrem el concert d’una sorprenent 
Big Bang. Les entrades es posen a la venda del 22 de juliol.

o

Teatre (Teatre Mercè Rodoreda)
Venda d’entrades, a partir del 22 de juliol

Música (Teatre Mercè Rodoreda)

EL REI LEAR
divendres 18 d’octubre

21 h Atalaya Teatro

Teatre infantil (Teatre Mercè Rodoreda)

NADAL BIG BAND
diumenge 22 de desembre 19 h 
Vicens Martín Dream Big Band

THE 
POSTMAN
diumenge 20 
octubre
12 h Txema 
Màgic 

El Rey Lear, una sorprenent versió del clàssic de Shakespeare, a l’octubre

Sala Bulevard

QUEEN MUST 
GO ON, QUEEN 
TRIBUTE
divendres 
4 d’octubre
22 hores

 CULTURA
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o

Teatre (Teatre Mercè Rodoreda)

Cinema (Cicle Gaudí de cinema en català al Mercè Rododera)

LA TENDRESA
diumenge 3 de novembre

19 h T de Teatre-Dagoll Dagom

EL FUTUR
divendres 23 de novembre
21 h TNC-Teatre en Xarxa

EL APAGÓN
dissabte 30 de novembre 

21 h Hocus Pocus

Teatre infantil (Teatre Mercè Rodoreda)

UNA POMETA, 
UN POMER
diumenge 6 
d’octubre
11 i 12.30 h
Cia De Paper

ELS DIES QUE VINDRAN
dijous 19 de setembre 20 h

EL PEIX IRISAT
diumenge 10 
de novembre
11 i 12.30 h
Tanaka Teatre

per a nadons (Teatre Mercè Rodoreda)

HAI, LA 
PESCADORA 
DE SOMNIS
diumenge 
24 de novembre
12 h
Cia Giramàgic

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT
dijous 24 d’octubre 20 h

TRIBUT AL
BARRIO AMB 
TALA & SU 
BANDA
divendres 8 de 
novembre 22 
hores

Nits de comèdia (Auditori Miquel Martí i Pol)

MONÒLEG 
D’ASSARI 
BIBANG
dissabte 9 
de novembre 
21 hores

HUMOR DE 
TRANSMISIÓN 
SEXUAL
dissabte 5 
d’octubre 
21 hores

entrades on line a
teatresdespi.cat
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@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

La creativitat i l’originalitat del món jujolià deixen bocabadats els visitants d’un 
dels edificis emblemàtics de Gaudí amb l’exposició Jujol, l’arquitectura del color

Jujol meravella al Palau Güell

La màgia de Jujol ja ha començat a meravellar els milers de 
visitants que cada setmana recorren l’interior del Palau 
Güell de Barcelona. Des de l’1 de juliol, a la darrera planta 

d’aquest edifici, un dels més emblemàtics d’Antoni Gaudí, hi ha 
un gran protagonista: Josep Maria Jujol, gràcies a una exposició 
monogràfica que reconstrueix la trajectòria vital i professional 
d’aquest artista icònic de la nostra ciutat.
Organitzada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, Jujol, 
l’arquitectura del color contribueix de forma molt significativa a 
l’objectiu amb què va néixer l’Any Jujol140: posar Josep Maria 
Jujol en el lloc que li pertoca. L’exposició ens endinsa en la vida 
i l’obra d’un dels arquitectes catalans més originals, personals i 
especials del segle XX. I ho fem de la mà d’un dels trets més ca-
racterístics de la seva producció: el color, amb el qual Jujol va ex-
perimentar sense límits i en tota mena de superfícies i materials.

A través de plànols, dibuixos, esbossos, mobles, ceràmica, ob-
jectes de decoració, estendards i altres peces, l’exposició analitza 
el món jujolià i ens parla de la faceta de Jujol com a professor i 
teòric de l’arquitectura o de la seva participació en l’obra de Gau-
dí. Sant Joan Despí també hi és molt present, amb un àmbit on 
s’explica als visitants com la nostra ciutat es va convertir en el 
laboratori particular d’un arquitecte que ens va llegar un extraor-
dinari patrimoni artístic.
L’exposició Jujol, l’arquitectura del color romandrà fins al 3 de 
novembre al Palau Güell (c. Nou de la Rambla, 3, Barcelona). 
La mostra forma part de la visita completa a l’edifici, on hi ha 
descomptes a l’entrada per a estudiants, famílies monoparentals 
o nombroses, persones amb discapacitat, persones més grans de 
65 anys, infants i joves, persones a l’atur i titulars de carnet de 
biblioteca, carnet jove i targeta rosa.   

L’exposició Jujol, l’arquitectura del color, ocupa l’última planta del Palau Güell de Barcelona

El color, fil conductor d’una mostra que contribueix a posar en valor l’artista

Fins al 3 de novembre
Palau Güell

Nou de la Rambla, 3, Barcelona
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Josep Maria Jujol està considerat un artista total, ja que projecta i detalla 
els acabaments, fa d’escultor, dibuixant, decorador, dissenyador, pintor... En 
aquesta pàgina en podeu veure uns exemples i en trobareu més a l’exposició 
del Palau Güell. A la columna de l’esquerra, de dalt a baix, veiem el revister i 
la taula cosidor de la Casa Bofarull, uns llums de la capella del Mas Carreras 
i un arc constructiu de la Casa Bofarull. A la dreta, la foto superior mostra 
una cadira de braços de menjador i els escambells del Gremi de Pagesos 
de Sant Llorenç i Sant Isidre; a sota, imatges d’un tinter i de l’ampolla per a 
l’orfenat Casa de Família; i a la filera inferior, un dibuix de la Casa Planells i 
el model del Sant Jaume a cavall que Jujol va preparar per a una escultura de 
la capella de Can Negre, a Sant Joan Despí, que ara ja no es conserva.

Un artista total i 
multidisciplinari
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De cara al nou curs, els equipaments públics de 
Sant Joan Despí acullen un ampli ventall de cursos i tallers 

adreçats a diferents públics

Centre Cívic Antoni Gaudí Plaça de l’Estatut, 5
Telèfon: 93 477 31 34 ccgaudi@sjdespi.net

Ioga, ioga per a embarassades, anglès, tai-txi, 
pilates, zumba, guitarra, fotografia, informàtica, 
dansa del ventre i moltes més propostes.

Centre Cívic Torreblanca Carrer de Rubió i Tudurí, 5
Telèfon: 93 477 22 68 cctorreblanca@sjdespi.net

Anglès, country, balls de saló, pilates, ioga,pintura, 
tai-txi, guitarra, dansa del ventre, fotografia i mol-
tes més propostes.

Escola Municipal d’Art Plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 93 373 73 63 cannegre@sjdespi.net

Cursos de ceràmica, ioga, cuina, dibuix i pintura, 
fotografia, moda i art per a infants.

Casal de Joves El Bulevard Av. de Barcelona, 83-85
Telèfon: 93 373 91 07 elbulevard@sjdespi.net

Taller trimestrals de zumba, salsa, guitarra i danses 
urbanes. A més a més de tallers setmanals.

Tallers de la gent gran Diferents equipaments muni-
cipals. Informació a l’ÀREA 93 477 00 51

Ioga, sevillanes, coreografies/balls de saló, me-
mòria, costura, manualitats, puntes de coixí, anglès, 
informàtica, gimnàstica integral, gimnàstica terapèu-
tica, creixement personal i taller de tauletes.

Tallers de dones Diferents equipaments municipals. 
Informació a l’ÀREA 93 477 00 51

Ioga, teatre, ball espanyol i sevillanes i country

Escola d’Idiomes Moderns Passeig de Canalies, 14 
Telèfon:  93 477 32 35 eim.informacio@ub.edu
Cursos anuals d’anglès, alemany i francès 
Cursos temàtics ‘Gaudir UB’

Inscripcions fins al 13 de setembre

Escola de Música Enric Granados
Centre Cívic Sant Pancraç Passeig del Canal, 2, (2a planta)
Telèfon 93 477 26 40

Flauta travessera, saxo, trompeta, violí, violoncel, 
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix elèctric i 
piano, etc.

Inscripcions a partir del 2 de setembre

cu
rs

os
 i 

ta
ll

er
s 

• 
se

te
m

br
e 

20
19

sjdespi.cat



25

Inscripcions a partir del 2 de setembre

La Ruta de les J de Jujol

Durant les últimes setmanes, l’Ajuntament ha 
instal·lat en diferents punts de la ciutat les J 
de Jujol que durant la primavera van pintar 
les escoles de Sant Joan Despí. Podeu trobar 
les J a tots els barris, a l’entorn de places, 
parcs i altres punts emblemàtics del nostre 
espai públic. En total, són vuit J, pintades per 
l’alumnat de les vuit escoles de primària pú-
bliques i concertades de Sant Joan Despí, que 
les han decorat amb estils d’allò més diversos 
i amb molt de color, com li agradava a Josep 
Maria Jujol. El 5 de juny les J es van presentar 
en societat en una gran festa al davant de Can 
Negre amb la participació d’alumnes, els ge-
gants Jujol i Creació i els personatges de Josep 
Maria Jujol i d’Engràcia Balet. Posteriorment, 
es van col·locar en els seus emplaçaments 
definitius. Us convidem a fer la ruta de les J 
per admirar aquestes creacions artístiques 
que homenatgen el llegat de Jujol en comme-
moració de l’Any Jujol140.

Un nou element d’identitat que ens recorda el vincle de l’arquitecte amb la ciutat

Les 8 jotes, decorades 
per les escoles de la 
ciutat, s’han ubicat pels 
diferents barris

1 Av. de Barcelona (amb c/ Francesc Macià) 
Escola Pau Casals
2 Carrer Major (Centre Mercè Rodoreda)
Escola Sant Francesc d’Assís
3 Plaça del Mercat
Escola Gran Capità
4 Plaça de l’Estatut (Centre Cívic Gaudí) 
Escola Joan Perich Valls
5 Av. de Barcelona (Centre Martí i Pol)
Escola Roser Capdevila
6 Rambla Jujol (amb c/ J. Verdaguer)
Escola El Brot
7 Plaça M. Aurèlia Capmany 
Escola Ateneu Instructiu
8 Plaça de l’Estació (Torre de la Creu)
Escola Espai 3
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 EN IMATGES

40 anys de formació de persones adultes. El Centre de 
Formació de Persones Adultes Jujol ha commemorat al Teatre 
Mercè Rodoreda les seves quatre dècades en un acte que ha 
servit per repassar la història del centre i també per celebrar la 
graduació dels seus alumnes i homenatjar els professors i pro-
fessores d’aquesta escola referent al Baix Llobregat.

Festes de Pla del Vent-Torreblanca. Animacions infantils, 
actuacions a l’escenari, música, màgia, percussió i una festa 
d’escuma han estat algunes de les activitats de les festes del 
barri de Torreblanca, organitzades per l’Associació de Veïns Pla 
del Vent-Torreblanca i pel Centre Esplai El Nus.

Caminada pel càncer de mama. En commemoració del seu desè ani-
versari, l’Associació de Dones contra el Càncer de Mama (DACMA) ha 
organitzat una caminada que ha recorregut els carrers de la ciutat i la 
zona del riu. La recaptació s’ha destinat a la investigació sobre el càncer 
de mama, el tumor més freqüent en dones a Catalunya.

XXVII Exposició d’artistes de Sant Joan Despí. En el marc 
de la Festa Major, les sales del Centre Jujol-Can Negre han 
acollit les noves propostes dels artistes locals. Obres de pintura, 
dibuix, ceràmica i fotografia, de diferents estils artístics, de la 
mà de 47 artistes de la ciutat que ens han fet gaudir de l’art i la 
cultura.

Sorteig de lots d’ActivaDespí. Durant la Festa Major, l’Associació de 
Comerciants ActivaDespí ha realitzat la campanya ‘Celebra la revetlla 
amb ActivaDespí’ i ha sortejat 30 lots de coca -facilitada per Forn de 
Pa Luna i Pastisseria Auleda- i cava -facilitat per Mercaestalvi-. A les 
imatges podeu veure algunes de les persones guanyadores.

Música al carrer. La primera edició del Festival Comupi ha 
omplert d’ambient els carrers del barri de les Planes, amb 
actuacions musicals en diferents bars i a la plaça del Mercat. 
Organitzat per l’Associació de Veïns de les Planes, el festival ha 
donat veu a un bon grapat de formacions musicals.

Infants sahrauís. A la imat-
ge, la rebuda al Sidhamed i al 
Saif, els dos infants sahrauís 
que passen l’estiu a Sant Joan 
Despí amb famílies d’acollida 
gràcies al programa Vacan-
ces en Pau que coordina 
l’entitat Camins Solidaris des 
de fa més de 15 anys.

Puntaires d’arreu. 
Més d’un centenar de 
puntaires han mostrat 
la tradició artística 
de les puntes i les 
seves creacions en la I 
Trobada de puntaires 
de Sant Joan Despí al 
davant de Can Negre.

26
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Ha publicat la seva primera obra, Yo no paro, que combina novel·la i autoajuda

“És un llibre molt pràctic que t’ajuda a 
viure la vida positivament”

L’Ana Muñoz, de 49 anys, veïna de 
Sant Joan Despí, ha publicat recen-
tment el seu primer llibre, Yo no 

paro, una obra que combina la novel·la i 
l’autoajuda i que explica una història de su-
peració personal, com ens explica l’autora 
en aquesta entrevista.

Per què et vas decidir a escriure un lli-
bre?
Sempre havia tingut en ment la idea 
d’escriure, però cal una idea que t’inspiri. 
Per desgràcia, un dia em vaig quedar sense 
feina per un expedient de regulació. Em 
vaig quedar molt desconcertada i perdu-
da. Vaig buscar un llibre que m’ajudés en 
aquest procés i no vaig trobar el que ne-
cessitava. Així que vaig pensar d’escriure jo 
aquest llibre.

Què expliques a Yo no paro?
És un llibre molt pràctic que tracta sobre 
la pèrdua d’una feina i com trobar-ne una 
de nova. És un llibre de novel·la i autoaju-
da, que jo descric com a ‘novel·la tip’, en el 
sentit de la paraula anglesa tip, que signifi-
ca consell. Cada capítol et dona una nova 
clau sobre la millor manera de trobar una 
feina i de viure aquest procés de pèrdua i 
de cerca amb felicitat. 

Quines són aquestes claus?
Quan perds una feina, no només perds 
el sou, sinó també la sociabilitat i la teva 
organització vital. Amb aquest llibre ex-
plico què cal fer per tornar a endreçar la 
teva vida. Quan tenies feina, tenies tot el 
temps estructurat, ara que no en tens, t’has 
d’estructurar el temps. El consell més im-
portant és que cada dia t’aixequis amb un 
pla. Està clar que el teu objectiu número 
u és buscar feina, però no pots dedicar-hi 

Entrevista a l’escriptora local Ana Muñoz

tot el dia. Has de dedicar també temps a la 
vida familiar, a la vida personal i, sobretot, 
és el moment de fer tot allò que sempre vo-
lies fer, coses que sempre t’han fet il·lusió i 
que no costen diners.

D’aquí ve el títol de Yo no paro?
Sí, el que vull transmetre és que no t’aturis, 
que cal sortir cap endavant. Crec que és un 
llibre que pot ajudar les persones que són 
a l’atur, tant pel que fa a com estructurar-se 
el temps com pel que fa als sentiments. La 
protagonista, la María, parla molt dels seus 
sentiments. És una dona que es queda sen-
se feina i veiem el que va fent i com veure 
aquesta situació com una oportunitat. És 
un llibre que t’ajuda a viure la vida molt 
positivament.

Quin procés vas seguir per aconseguir 
publicar el llibre?
Un cop escrit el lllibre, anava una mica 
perduda, no pensava pas que me’l publi-
carien. Vaig enviar l’obra a tres o quatre 

editorials i la primera bona notícia és que 
em van contestar totes. Finalment, em vaig 
decidir per una d’elles perquè em vaig en-
tendre molt bé amb la persona que em va 
trucar, la meva editora.

Ets aficionada a la lectura?
I tant! He estat molts anys als clubs de lec-
tura de les biblioteques de la ciutat. A mi 
sempre m’ha d’acompanyar un llibre, et fa 
oblidar el dia a dia, és com un viatge que 
fas tu sola. Per això, una de les primeres 
coses que vaig fer quan em vaig quedar 
sense feina va ser anar a una llibreria a 
buscar un llibre que m’ajudés i vaig acabar 
escrivint-lo...

Continues escrivint?
Tinc una idea per a un segon llibre, el 
que passa és que de moment he aparcat 
una mica l’escriptura perquè la promoció 
d’aquest llibre demana molt temps. Més 
endavant ja em dedicaré a escriure un al-
tre llibre.

Ana Muñoz amb el seu primer llibre, Yo no paro
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Sant Joan Despí premia les fites 
esportives de la temporada

Acte de reconeixement d’ascensos de categoria i èxits esportius

El passat 2 de juliol va tenir lloc al Centre Mercè Rodoreda l’acte de reconeixement 
als ascensos de categoria i èxits esportius, un acte en què la ciutat, mitjançant el seu 
alcalde Antoni Poveda, felicita els equips que han pujat de categoria i a aquells espor-

tistes que han assolit un èxit durant la temporada 2018-19. L’acte va servir també de comiat 
i agraïment per la seva tasca a Ferran Liesa pels seus 16 anys com a regidor d’Esports i de 
presentació del seu substitut, José Carlos García.

La ciutat va acollir el Campionat d’Espanya aleví d’hoquei línia
Del 14 al 16 de juny el poliesportiu del Mig va acollir la fase 
final del Campionat d’Espanya aleví, sota l’organització del Club 
Hoquei Línia Jujol. L’equip local s’havia classificat com a campió 
de Catalunya i, malgrat estrenar-se amb una victòria, la derrota 
davant Las Rozas –l’equip favorit– i el Rubí, va quedar apartat 
dels encreuaments per les primeres places. Així, finalment, 
l’aleví santjoanenc (a la foto) va aconseguir la setena plaça.
L’equip juvenil també va disputar el Campionat d’Espanya 
d’aquesta categoria, en aquest cas amb seu a Valladolid. L’equip 
del CHL Jujol Jokers estava format tant per jugadors de catego-
ria juvenil com també per un significatiu nombre de jugadors 
de la categoria inferior, la infantil.
Durant la competició l’equip va anar de menys a més. Malgrat 
que no es va classificar pels encreuaments per les tres prime-
res posicions, les bones actuacions en els darrers partits van 

permetre assolir la 
cinquena posició 
d’Espanya.
L’altre equip del 
Jujol que va disputar 
el Campionat 
d’Espanya, en 
aquest cas celebrat a 
Canfranc (Osca) va 
ser el júnior del quual cal destacar l’esforç fet en cadascun dels 
partits,  que va permetre remuntar marcadors que anaven en 
contra inicialment i, d’aquesta manera, lluitar per les primeres 
posicions del campionat d’Espanya. Finalment, es va assolir la 
quarta posició després de dominar el partit de semifinals en què 
un gol en el final de pròrroga no va permetre disputar la final.

FITES DE LA TEMPORADA:
n Els ascensos de categoria del sènior femení del FC Levante Las Planas a la Se-
gona Divisió estatal i de l’amateur de la UE Sant Joan Despí a Segona Catalana.
n Els nombrosos èxits individuals i per equips del Club Tennis Taula Ateneu 
1882.
n Els èxits dels i les karatekes de l’Sprim-Do Karate al Campionat de Catalunya 
de Kates en la modalitat kyokushinkai.
n Els excel·lents resultats dels equips del Club Hoquei Línia Jujol als Campio-
nats de Catalunya i Espanya.

n Les primeres posicions obtingudes pels tiradors del Club de Tir amb Arc 
Despí als diferents campionats i lligues de Catalunya, destacant la meritòria 
setena posició de Juan Pedro Serrano en les World Series de Roma.
n L’estrena del Tennis Despí pels ascensos de categoria dels equips absoluts fe-
mení i masculí de pàdel que competeixen a les lligues federades de la Federació 
Catalana de Pàdel.
n I el reconeixement a Marina Tovar, jove atleta de la ciutat, que ha assolit 
posicions de podi en diferents disciplines i campionats de Catalunya i Espanya 
durant l’actual temporada.

ESPORTS
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Els millors equips catalans de futbol 
base, al Torneig Cebrià Benages

Van participar 33 equips i es van disputar 170 partits

L’equip amateur de la UD San Pancracio ha estat el flamant guanyador 
de la 12a edició del Torneig Internacional Progreso Carrasco, després 

d’imposar-se al conjunt veí del FC Levante Las Planas Veterans, en una 
emocionant final que es va resoldre a la tanda de penals en esgotar-se el 
temps reglamentari amb empat a un gol.  Una jornada excepcional, que 

va comptar amb la participació de tres clubs britànics, amb gairebé sis 
hores de competició en un ambient molt familiar. Per arribar al partit 

definitiu, l’amateur A del San Pancracio es va desfer prèviament dels 
gal·lesos del Prestatyn Wandererers i dels londinencs dels Bandits, men-
tre que el conjunt de les Planes, guanyador fa dues edicions, va eliminar 
al desempat per penals l’altre equip participant de l’entitat local, el Sanpa 
Legends, en finalitzar igualats a dos gols en el seu duel directe entre con-
junts veterans, després que tots dos haguessin guanyat per la mínima els 
anglesos de l’Old Parmiterians. Així doncs, victòria final del club verd-i-
groc, amb la qual cosa es torna a quedar a casa per segon any consecutiu 

un trofeu que ha arribat més enllà de les nostres fronteres.

El San Pancracio s’imposa al 
Trofeu Internacional Progreso Carrasco 

Els dies 14, 15 i 16 de juny  la Unió 
Esportiva Sant Joan Despí va orga-
nitzar la IX edició del Torneig Ce-

brià Benages-Vila de Sant Joan Despí, un 
torneig que es va consolidant any rere any 
i superant el llistó.
Van participar 33 equips d’arreu de Ca-
talunya i es van disputar 170 partits a un 
Camp Municipal del Barri Centre que va 
comptar amb força assistència de públic.

Es va comptar amb la participació dels 
millors equips de tot el futbol base cata-
là  encapçalats per FC Barcelona, RCD 
Espanyol, FC Girona i Gimnàstic de Ta-
rragona, quatre equips amb presència a la 
màxima categoria estatal. A prebenjamins 
van participar 18 equips campions dels 
seus corresponents campionats.
En categoria A es van proclamar cam-
pions l’Espanyol en prebenjamins i benja-

mins i el Mercantil de Sabadell en alevins. 
En categoria B el Reus es va imposar en 
prebenjamins, el Mercantil en benjamins 
i el Premier en alevins.
  La UE Sant Joan Despí, que va aportar 
18 equips, va aconseguir el subcampionat 
en alevins tant en categoria A com B i el 
prebenjamí A va quedar quart classificat 
després d’una emocionant tanda de pe-
nals davant el Gimnàstic de Tarragona.

El Cebrià Benages s’ha consolidat com un dels tornejos més importants de futbol base
L’aleví C de la UE Sant Joan Despí, 
subcampió a la seva categoria
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L’exigent circuit i el fort vent van 
endurir la Cursa Ciclista de Festa Major

150 participants en una prova puntuable per la Copa Catalunya infantil

El FC Levante Las Planas va organitzar la primera edició del 
Torneig Internacional Femení Ciutat de Sant Joan Despí, que va 

congregar dotze equips de les categories aleví, infantil i juvenil. El 
torneig va ser molt competit i amb grans dosis de qualitat futbolís-

tica en categoria femenina. Es van endur el trofeu en categoria aleví 
el Sant Gabriel, en infantil el RCD Espanyol i en categoria juvenil el 

conjunt de l’Hotchkiss, dels Estats Units.
És el primer torneig d’aquestes característiques amb equips inter-
nacionals que se celebra a la nostra ciutat i el Levante Las Planas 

pretén que sigui un referent any rere any.

Èxit del I Torneig Internacional 
Femení Ciutat de Sant Joan Despí

La Copa Catalunya Infantil va tenir nova parada en 
el seu calendari 2019  a Sant Joan Despí amb la 
73a Cursa de Festa Major, un 41è com a Memorial 

Gabriel Bosch que ha estat la sisena data del certamen 
escolar català de la temporada, amb prop de 120 parti-
cipants reunits en un circuit exigent que va fer donar el 
màxim a tots els corredors, sense trams per relaxar-se i, 
a més, amb fort vent de cara en bona part de la prova.
Especialment durant el tram de pujada, els atacs van ser 
constants fins que es va fer la selecció a les proves infan-
tils tant en masculí com en femení, que en aquesta jor-
nada es van disputar de forma separada. Laia Bosch (Cat 
Bike) es va escapar a aproximadament quatre voltes del 
final i va assolir la victòria a la prova femenina, mentre 
que la prova masculina es va disputar a l’esprint entre el 
campió català Lluc Plana (Noel-Tadesan) i Sergi Montse-
rrate (Unió Ciclista Vilanova), amb victòria d’aquest úl-
tim en una arribada ben ajustada.

Els veterans del Levante participen 
en un torneig a Saragossa
Els veterans del FC Levante Las Planas van 
participar en el Torneig Acdea d’Aragó, essent 
l’únic representant català, ja que la resta eren 
d’Aragó i La Rioja. Amb molta calor a Saragossa 
i a la vora del riu Ebre es van disputar tres par-
tits des de divendres 14 juny fins diumenge 16 
juny. Un torneig en què l’objectiu era fer pinya 
entre tots els participants i gaudir del futbol.
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Els veterans del Levante participen 
en un torneig a Saragossa

L’esport santjoanenc, en imatges

La gimnasta de Sant Joan Despí Nerea Extremera se proclamó subcampeona 
en el Campeonato de Catalunya de gimnasia rítmica y  consiguió clasificarse 
para el Campeonato de España Absoluto celebrado en Palma de Mallorca 
del 20 al 23 de junio. Nerea realizó un gran papel  y  logró  clasificarse para la 
final en la especialidad de cinta entre las ocho primeras de España, consi-
guiendo así la mejor puntuación senior de Catalunya en el campeonato.

Nerea Extremera, finalista en el Campeonato 
de España de gimnasia rítmica

Per primer cop a la ciutat se celebra 
un torneig de futbol adaptat

Gran ambient al Torneig de 
Futbol Sala Femení

El 29 de juny es va disputar per primera vegada a Sant Joan 
Despí  un torneig de futbol adaptat, organitzat pel FC Levante 
Las Planas en col·laboració amb l’AV Les Planes. Hi van participar 
el Club Esportiu Estel de la nostra ciutat, la UE Cornellà i la UD Ci-
rera de Mataró. Un torneig molt especial que permet que tothom 
pugui gaudir de l’esport del futbol d’una forma divertida.

Diumenge 16 de juny va tenir lloc al poliesportiu Ugalde la cele-
bració del II Torneig de Futbol Sala Femení ‘Ciutat de Sant Joan 
Despí’, organitzat per la Penya Blanc Blava de la nostra ciutat, 
amb una gran presència de públic a les graderies i exquisida 
esportivitat a la pista. Es va comptar amb la participació de 
quatre clubs que aposten molt fort per la implantació del futsal 
femení: CET10futsal, AE Vallirana, AE Bellsport i Sant Joan Despí 
Club Futbol Sala. El Vallirana es va proclamar campió en vèncer 
en la final al Sant Joan Despí per 2-6. El Club Petanca Jubilados y 

Pensionistas, de nou campió comarcal
Marina Tovar, tercera en 200 llisos al 
Campionat d’Espanya sub-23

El Club Petanca Jubilados y Pensionistas de Sant Joan Despí, 
després de fer una extraordinària temporada en què ha estat 
líder des de la primera jornada del grup A (hi ha dos grups: 
A i B), va finalitzar primer de grup i imbatut a la Lliga de 
Jubilats i Pensionistes del Baix Llobregat. Va disputar la fase 
final amb el primer del grup B i es va proclamar campió per 
sisè any consecutiu. Aquest any, per primera vegada el club 
santjoanenc tenia dos equips, un al grup A i un altre al grup 
B, que també ha fet una molt bona temporada ja que s’ha 
classificat en tercera posició.

L’atleta santjoanenca de 22 anys Marina 
Tovar, integrant del Cornellà Atlètic, va ser 
tercera a la prova de 200 metres llisos al 
Campionat d’Espanya sub-23 celebrat els dies 
29 i 30 de juny a Tarragona, amb una marca 
de 24.81. Prèviament, el 9 de juny i també a 
Tarragona, s’havia proclamat campiona de 
Catalunya sub-23 d’aquesta distància amb 
un temps de 25.49 i subcampiona de salt de 
llargada amb 5.68 m. Per Marina, “aquests 
èxits són una petita recompensa a totes les 
hores de dedicació i a tot l’esforç que hem fet 
el meu entrenador i jo durant tants anys”. El 
cap de setmana del 31 d’agost i 1 de setembre, 
participarà en el Campionat d’Espanya abso-
lut que es disputarà a Alacant.
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El passat 26 de maig van tenir lloc les 
eleccions municipals i europees. Des de 
Junts per Sant Joan Despí, volem donar 
les gràcies a tota la gent que ens va do-
nar suport i ens va fer confiança, tant al 
municipi, com a Europa amb la llista del 
MHP Puigdemont.
Volem aprofitar també per felicitar les 
altres formacions polítiques pels seus 
resultats, i al Sr. Poveda per haver estat 
escollit alcalde de la nostra ciutat.
I no podem deixar de donar les gràcies, 
d’una manera molt especial, al nostre 
regidor sortint, en Pere Àngel Montse-
rrat. Han estat 24 anys al capdavant de 
les nostres llistes, fent poble i treballant 
perquè Sant Joan Despí millorés dia 
rere dia. Moltes gràcies, Pere, per la teva 
tasca, i també molta sort amb la nova 
etapa de la teva vida que ara comences.
En aquesta nova legislatura, Junts per 
Sant Joan Despí no formarà part del 
govern, sinó que estarem a l’oposició. 
Volem encetar un nou camí, fent una 
oposició constructiva, dialogant i amb 
la mà estesa quan calgui i sempre que 
sigui per poder millorar la nostra ciutat 
i la vida de la gent que hi vivim. 
La nostra manera de fer és molt senzilla:  
volem mirar d’implementar les nostres 
polítiques des del convenciment que 
són necessàries i buscant sinergies amb 
d’altres maneres de veure una mateixa 
problemàtica, fent les coses ben fetes i 
tenint en compte, sempre, que les per-
sones som el més important. Per tant, la 
proximitat és una peça fonamental per 
aconseguir-ho.
És per això que us animem que ens tru-
queu o que ens vingueu a veure. Tenim 
un despatx a l’Ajuntament i ens posem 
a la vostra disposició per tal d’escoltar-
vos i ajudar-vos en tot allò que necessi-
teu. Fem-ho Junts, fem-ho possible.

Comencem!

TRIBUNA POLÍTICA

Gracias a las 1.038 vecinas y vecinos 
que con sus votos han conseguido 
que obtengamos representación en el 
Ayuntamiento en esta nueva legisla-
tura 2019-2023. Las y los votantes de 
Sant Joan Despí, han configurado un 
Ayuntamiento donde existe mayoría 
absoluta de un solo partido.
Tras las elecciones, se nos ofreció for-
mar parte del equipo de gobierno mu-
nicipal. Agradecimos el ofrecimiento 
pero lo rechazamos. Seguiremos en la 
oposición. Una oposición firme, cons-
tante y constructiva.
Lo haremos porque entendemos los 
pactos y los acuerdos de gobierno 
desde el punto de vista de la gober-
nabilidad. Si la gobernabilidad está 
asegurada, con estos pactos se debilita 
el papel de la oposición, que creemos 
fundamental en los sistemas demo-
cráticos.
En esta nueva legislatura queremos 
fomentar la participación ciudadana. 
Desarrollar unos presupuestos parti-
cipativos. Promover la transparencia 
y el acceso a la información. Mejorar 
la seguridad, la salud y fomentar el 
deporte. Desarrollar proyectos mo-
tivadores para nuestros jóvenes. Una 
ciudad limpia y sostenible. Un comer-
cio vivo y un tejido asociativo integra-
do. Recuperar la gestión municipal de 
servicios.
También deberemos hacer frente a los 
grandes retos que tenemos como país, 
y como ciudad. Asegurar el derecho a 
una vivienda digna. Luchar contra el 
desempleo y la precariedad laboral. 
Luchar contra la desigualdad entre 
mujeres y hombres. Acabar con la vio-
lencia machista. Realizar un esfuerzo 
en políticas sociales y en atención a la 
Gent Gran. 
Seguimos Adelante.

Desde la oposición

Des de Sant Joan Despí En Comú, do-
nem les gràcies a les persones que a 
les passades eleccions ens han fet con-
fiança amb el seu vot, possibilitant així 
renovar el nostre compromís de treball 
per Sant Joan Despí.
Sant Joan Despí en comú recollim 
el llegat primer del PSUC i després 
d’ICV-EUiA i de la feina realitzada 
amb un peu al carrer, acompanyant 
les lluites de la ciutadania i les seves 
demandes i un altre peu a la institu-
ció, assumint des de fa més de 20 anys 
responsabilitats de govern. Ens sentim 
orgulloses de la ciutat que avui és Sant 
Joan Despí i de la nostra contribució 
per millorar-la. La ciutadania ha valo-
rat aquesta tasca i ha quedat palès en 
la millora dels resultats a les eleccions 
amb un augment del 27% del nostre 
vot.  
Tot això ha fet que prenguem la deci-
sió a la nostra assemblea de renovar un 
acord amb el PSC, per seguir tenint a 
la nostra ciutat un govern més plural 
i progressista, recollint propostes del 
nostre programa que ens permeti tenir 
una ciutat més justa socialment, femi-
nista, ecologista, on les persones i la 
seva cura estiguin en el centre.
Fruit d’aquest acord la Margi Gual serà 
tinenta d’alcalde de Polítiques socials, 
comunitàries i diversitats i en Toni Pé-
rez com a regidor adjunt i portaveu del 
grup municipal. És un projecte comú 
per a la ciutat que té en compte la nos-
tra autonomia i el dret a la legítima di-
ferència.
Assumim la responsabilitat des del ri-
gor i amb il·lusió renovada. Amb vo-
cació de servei per als nostres veïns i 
veïnes, per seguir sent útils a la ciutat, 
perquè per això ha de servir la política. 
Podeu comptar amb nosaltres.

Un bon acord per 
governar a Sant Joan Despí

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Desde el grupo municipal de Cs 
Sant Joan Despí queremos agrade-
cer a todos y cada uno de los vecinos 
que han depositado la confianza en 
nuestra candidatura y que han logra-
do que aumentemos un 27% el voto 
respecto a las elecciones municipales 
del 2015 y que tengamos dos conce-
jales en el pleno municipal, además 
de lograr ser la tercera fuerza política 
en nuestro municipio.
Al igual que en la pasada legislatura 
Cs Sant Joan Despí se marca como 
objetivo el volver a ser una oposición 
crítica a la vez que responsable.
Seremos críticos ante la tibia (a veces 
nula) respuesta a los desafíos separa-
tistas que dividen la ciudad en dos, 
también seremos críticos a la hora de 
demandar las mejoras imprescindi-
bles para nuestro municipio como la 
finalización del Centro de Dia de las 
Planas o la construcción (entre otros 
proyectos) de un nuevo instituto que 
sustituya a los actuales y sonrojantes 
barracones en donde estudian nues-
tros alumnos de primero y segundo 
del IES.Jaume Salvador i Pedrol. 
También seguiremos dando apoyo 
desde nuestra participación en el 
consejo de administración de la em-
presa municipal ADSA a la creación 
de vivienda protegida, tanto de com-
pra como de alquiler, y a todas aque-
llas politicas que sirvan para mejorar 
la calidad de vida de los santjoanencs. 
Aprovechamos para desearos una fe-
liz periodo veraniego y os animamos 
a contactar con nosotros por whats-
sap (617309215), correo electronico 
(Cs@sjdespi.net) o en nuestras redes 
sociales Twitter : @CsSJDespi o Face-
book Cs Sant Joan Despí.

1.656 Gracias!!!

El passat 26 de maig ens posi-
cionàvem com a segona força al con-
sistori obtenint els millors resultats 
de la història d’Esquerra Republica-
na a Sant Joan Despí. Aconseguíem 
doblar el nombre de vots respecte a 
les anteriors municipals i consoli-
dàvem aquest creixement a tots els 
barris. Valorem molt positivament 
els resultats, som l’única força que 
augmenta tant en nombre de vots 
com en nombre de regidors. 
D’altra banda els socialistes revali-
den la seva majoria absoluta i for-
maran govern amb els,  ja habituals, 
socis d’En Comú. Assumim el repte 
de liderar l’oposició per posar les 
persones i el bé comú al centre de 
la presa de decisions, per fer dels 
processos participatius la principal 
eina de govern i per exigir un Ajun-
tament amb les parets de vidre on la 
transparència en sigui bandera.
El nou grup municipal d’ERC-AM 
s’estrena amb nous reptes, nous pro-
jectes i noves il·lusions, les quatre 
veus republicanes seran en Josep 
Bracons, la Mar Besses, en Lluís Fa-
brés i la Mònica Jacas.
Malgrat l’empresonament i exili dels 
nostres companys, el republicanis-
me d’esquerres obté uns resultats 
històrics sent la primera força a Ca-
talunya en unes Eleccions Generals i 
consolida més de tres mil regidors i 
regidores arreu del territori.
Encetem 4 anys d’oposició amb el 
compromís de fer de Sant Joan Des-
pí una ciutat transformadora, repu-
blicana, feminista i ecologista. Mol-
tes gràcies a totes i tots els que ho 
heu fet possible!

2.742 GRÀCIES!

En aquesta primera columna 
d’aquest nou mandat volem apro-
fitar per començar donant les grà-
cies a tota la ciutadania de Sant 
Joan Despí. A aquelles i aquells 
que ens heu votat i als i les que no 
ho heu fet. A tothom qui va pro-
tagonitzar una tranquil·la jornada 
de pràctica democràtica, acudint a 
votar a la darrera comtessa de les 
eleccions municipals del passat 26 
de maig.
I volem donar especialment les 
gràcies a les 7.929 persones que  
ens han fet confiança i han donat 
suport al projecte socialista, un 
projecte per a tothom sense cap 
mena de distinció. 
Perquè governar una ciutat és 
governar per a tothom. És estar 
atent a les necessitats i demandes 
i transformar-les en realitat, que 
millori la vida quotidiana i els pro-
jectes de futur de la nostra ciuta-
dania.
En això es basa el projecte socialis-
ta de Sant Joan Despí, a contribuir 
a fer possibles els projectes vitals 
de la ciutadania, ajudant a qui ho 
necessita, vetllant pel futur dels 
nostres fills i filles, creient ferma-
ment en la igualtat com a senyera 
de govern, en la sostenibilitat com 
a filosofia de futur i en un Sant 
Joan Despí a la mida de cadascú i 
cadascuna.
Una vegada més, moltes gràcies a 
tothom per fer-ho possible.
Des del PSC volem aprofitar 
aquestes línies per desitjar-vos un 
molt bon estiu.

35.000 gràcies

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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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
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 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 Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel 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
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

Aquest any l’estiu ha decidit entrar 
per la porta gran. Després d’uns 
mesos d’abril, maig i bona part del 
mes de juny bastant frescos, una 
massa d’aire molt càlida procedent 
del nord d’Àfrica ens va afectar de 
ple a final de mes de juny, que va 
arribar al seu punt àlgid els dies 28 i 
29, amb un ambient tòrrid a migdia 
com poques vegades s’ha vist al 
nostre municipi. 
Aquesta calorada va compensar 
una mica la fresca de les primeres 
tres setmanes, però no del tot, de 
manera que juny ha tingut una 
temperatura mitjana lleugerament 
inferior a la normal, ja que bona part 
del mes amb prou feines se supera-
ven els 25ºC de màxima al migdia. 
I no només això, l’únic dia del mes 
que va ploure, que va ser el dia 11, 
durant bona part del dia la tempera-
tura va rondar els 14ºC, un ambient 
francament fred per tractar-se de 
mitjans de juny. Els 20 mm caiguts 
aquell dia no van ser suficients i, per 
tant, pluviomètricament el juny s’ha 
de qualificar de sec. 

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

JUNY 2019

Temperatura 
mitjana: 
21,9ºC

Temperatura 
màxima: 

38,5ºC el dia 28

Temperatura 
mínima: 

11,2ºC el dia 12

Precipitació total: 
20,0 mm 

(1 dia de pluja)

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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El Butlletí
de Sant Joan Despí
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Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

Guanyadors concurs 
 #FestaMajorSJD19

#santjoandespí a les xarxes socials

21.657 persones assolides

1.081 reaccions

332 reaccions

105 piulades 

70,6 impressions de piulades

2.669 visites al perfil

137 mencions

33 nous seguidors

141 publicacions 

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió constitutiva de la Corporació Municipal 2019-2023

El 15 de juny de 2019 va tenir lloc la sessió constitutiva de 
la Corporació Municipal sorgida de les eleccions locals del 
26 de maig.
En primer lloc, es va constituir la Mesa d’Edat, integrada 
pels regidors electes de més edat i de menys edat. La 
Mesa d’Edat va efectuar la comprovació de credencials 
o acreditació de la personalitat dels regidors electes a 
partir de l’Acta de Proclamació remesa a l’Ajuntament per 
la Junta Electoral de Zona. A continuació, els regidors i 
regidores electes van fer el jurament o promesa dels seus 
càrrecs, amb la qual cosa va quedar constituïda la nova 
Corporació Municipal, formada per 21 regidors i regido-
res: 11 del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 4 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 2 de Ciuta-
dans (Cs), 2 de Sant Joan Despí En Comú (SJDEnComú), 1 

de Podemos i un de Junts per Sant Joan Despí (Junts).
Finalment, es va fer l’elecció d’alcalde o alcaldessa de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Van presentar candida-
tura Antoni Poveda, cap de llista del PSC; Jordi Bracons, 
cap de llista d’ERC; José Luis Cerro, cap de llista de Cs; i 
Rafael Roldán, cap de llista de Podemos. Els 21 regidors i 
regidores van dipositar els seus vots en una urna amb els 
següents resultats: Antoni Poveda 13 vots; Jordi Bracons 
4 vots; José Luis Cerro 2 vots; Rafael Roldán 1 vot; 1 vot en 
blanc. En conseqüència, va quedar proclamat alcalde de 
Sant Joan Despí el cap de llista del PSC, Antoni Poveda, 
que va prendre possessió del seu càrrec.
Finalment, els portaveus dels diferents grups municipals 
van explicar els seus posicionaments i el nou alcalde va 
pronunciar un discurs de presa de possessió.

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

Seguidors a les xarxes
6.712 Ajuntament Sant Joan Despí
2.014 @AjSJDespí
3.707 @ajuntamentsantjoandespi

I tú, ens segueixes?



Des de l’1/7/2019

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

www.amb.cat/mobilitat
www.baixbus.cat @Mobilitat_AMB AMB Mobilitat

Descarrega-te-la gratuïtament
@MobilitatAMB

L77

Servei a la platja tot l’any

Sant Joan Despí
H. Comarcal Moisès Broggi

Gavà Mar
Av. Europa
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