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Casals i campus, l’opció de l’estiu
Centenars d’infants participen en les activitats de lleure i 
esport promogudes per l’Ajuntament i les entitats  pàg. 12

Sant Joan Despí

Ciutadans amb inquietuds
El curs 2011-2012 tanca amb un bon balanç de participació en 
els tallers i cursos que ofereix l’Ajuntament, pàg. 4-5

L’alternativa a la calor
Les piscines recreatives de la Fontsanta 
romandran obertes � ns al 2 de setembre, 
pàg. 28

Eines per buscar feina
El Club de Feina ofereix assessorament i formació per millorar 
les competències de les persones en atur,  pàg. 6-7

L’alternativa a la calor
Les piscines recreatives de la Fontsanta 
romandran obertes � ns al 2 de setembre, 
pàg. 28

www.sjdespi.cat

La Festa Major, en imatges
Un any més, grans i petits han gaudit de les activitats 
programades en la festa gran de la ciutat, pàg. 18-21
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Vivimos tiempos difíciles. La situación de crisis eco-
nómica y las últimas medidas que ha tomado el go-
bierno del Estado complican aún más la situación 

de las personas desfavorecidas y continúan ahogando a las 
clases medias de una sociedad que ve como la solución que 
le aporta el Ejecutivo sólo se basa en reducir prestaciones 
sociales, en subir impuestos y rebajar la capacidad econó-
mica de los trabajadores y trabajadoras... pero ninguna 
actuación para reactivar un sistema productivo cada vez 
más paralizado, ni acciones para pedir un mayor esfuer-
zo a las grandes fortunas. Habíamos construido un Estado 
del Bienestar, garante de la cohesión social y de la igualdad 
de oportunidades, que se está desmantelando con el único 
argumento de la reducción de un dé� cit que no ha sido 
generado por la gran masa ciudadana, que pagamos direc-
tamente las consecuen-
cias. A la vez, se inicia 
un proceso centraliza-
dor y de más control 
por parte del Estado 
sobre el resto de admi-
nistraciones, lejos de 
los principios básicos 
democráticos, sin debate político ni social, y que se olvida 
del marco competencial que hemos ido desarrollando en 
los últimos años.

Ante este situación, este verano habrá mucha gente que 
no podrá ir de vacaciones. Para muchas personas, nuestra 
ciudad será su destino veraniego: las piscinas Fontsanta, 
los parques y las zonas verdes, las plazas, las bibliotecas y 
los equipamientos deportivos que tenemos pueden ser una 
buena alternativa para la temporada estival. El Ayunta-
miento de la ciudad no quiere renunciar a seguir ofrecien-
do una oferta de servicios y equipamientos municipales de 
calidad que hemos puesto al alcance de la ciudadanía gra-
cias a muchos años de trabajo colectivo y de buena gestión 
administrativa. Confío en que podremos salvaguardar un 
modelo de ciudad basado en la calidad y el bienestar social 
al que no queremos renunciar. Buen verano a todos.

Antoni Poveda, alcalde

Temps difícils

Les piscines, els parcs, 
les biblioteques... 
alternativa per passar 
l’estiu a ciutat

Las piscinas, los parques, 
las bibliotecas...

alternativa para pasar el 
verano en la ciudad

Vivim temps difícils. La situació de crisi econò-
mica i les darreres mesures que ha pres el 
govern de l’Estat compliquen encara més la 

situació de les persones desafavorides i continuen ofe-
gant les classes mitjanes d’una societat que veu com 
la solució que li aporta l’executiu només es basa a re-
duir prestacions socials, a apujar impostos i rebaixar la 
capacitat econòmica dels treballadors i treballadores... 
però cap actuació per reactivar un sistema productiu 
cada vegada més paralitzat, ni accions per demanar 
un més gran esforç a les grans fortunes. Havíem cons-
truït un Estat del benestar, garant d’una cohesió so-
cial i d’igualtat d’oportunitats, que s’està desmantellant 
amb l’únic argument de la reducció d’un dè� cit que no 
ha estat generat per la gran massa ciutadana, que en 
paguem directament les conseqüències. A la vegada, 
s’inicia un procés centralitzador i de més control per 
part de l’Estat sobre la resta d’administracions, lluny 
dels principis bàsics democràtics, sense debat polític 
ni social, i que s’oblida del marc competencial que hem 
anat desenvolupant en els darrers anys.

Davant d’aquesta situa-
ció, aquest estiu hi haurà 
molta gent que no po-
drà anar  vacances. Per a 
moltes persones, la nos-
tra ciutat serà el seu des-
tí estiuenc: les piscines 
Fontsanta, els parcs i les 
zones verdes, les places, 

les biblioteques i els equipaments esportius que tenim 
poden ser una bona alternativa per a la temporada 
estival. L’Ajuntament de la ciutat no vol renunciar a 
seguir oferint una oferta de serveis i equipaments mu-
nicipals de qualitat que hem posat a l’abast de la ciuta-
dania gràcies a molts anys de feina col·lectiva i de bona 
gestió administrativa. Con� o que podrem salvaguar-
dar un model de ciutat basat en la qualitat i el benestar 
social al qual no volem renunciar. Bon estiu a tothom.
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EL TEMA

Cloenda d’un curs que ha comptat amb prop de 3.000 participants

Ampliar coneixements, enri-
quirir l’esperit, relacionar-se, 
distreure’s, són alguns del 

motius que ens porten a participar 
en activitats com tallers o cursos. 
Conscient de donar aquestes alterna-
tives als seus ciutadans i ciutadanes, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí fa 

molt de temps que aposta per oferir 
tota mena de propostes, a preus asse-
quibles, que alhora converteixen els 
equipaments municipals en verita-
bles espais de convivència, intercanvi 
d’experiències..., en de� nitiva, un pol 
de dinamisme que implica entitats i 
ciutadania. El curs que ara es tanca 

ha comptat amb 2.887participants. 
Aquest ha estat l’any de la consolida-
ció de programes relativament nous, 
com els tallers trimestrals i mensuals 
de l’Escola Municipal d’Art, o els del 
projecte No t’adormis –oci nocturn 
alternatiu–, del casal de joves El Bu-
levard.

Equipaments municipals plens d’activitat

L’Escola Municipal d’Art consolida un 
programa divers. Ara fa dos anys, l’Escola 
Municipal d’Art va traslladar la major part 
dels cursos anuals (tret de ioga i cuina, que 
encara es mantenen al Centre Cívic Sant 
Pancraç) al Centre Jujol-Can Negre. Aquest 
canvi va coincidir amb un replantejament 
del programa que a més d’oferir els cur-
sos anuals de fotogra� a digital, pintura, 
ceràmica i moda, sumava tallers trimestrals 
i mensuals sobre temàtiques més concretes. 
El resultat ha estat molt positiu amb 52 
participants en els trimestrals, 116 en els 
mensuals i 259 en els cursos anuals. 

Sant Joan Despí té la sort de tenir un centre 
cívic a cada barri. Això ha permès ampliar 
les activitats i reorientar les necessitats de 
tots els col·lectius. Si l’Antoni Gaudí i To-

rreblanca concentren els tallers trimestrals, 
el de Sant Pancraç acull l’Escola de Música 
Enric Granados, els cursos de ioga i cuina 
de l’Escola Municipal d’Art i els de català, 

mentre que el de les Planes destina una 
bona part del seu espai als tallers i les acti-

vitats de moltes entitats. Aquest curs, 1.348 
participants s’han inscrits en els tallers 

trimestrals que programen els centre cívics 
Antoni Gaudí i Torreblanca.

Escola municipal d’art:
un espai pluridisciplinar

Centres cívics: 
punt de referència
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Els centres cívics, Can Negre i el Bulevard concentren la major part dels 
cursos i tallers que es fan a la ciutat per a diferents col·lectius

Equipaments municipals plens d’activitat

El Casal de Joves es reinventa

 És un dels equipaments que més variada activitat genera. 
Als tallers trimestrals, que han aplegat 259 participants, su-
mem els 221 dels tallers del projecte No t’adormis, sessions 
temàtiques que es fan els divendres com una proposta d’oci 
nocturn alternatiu per als més joves. Altres tallers puntuals 
que inclouen, per exemple els dels Punt Jove de Salut, han 
atret l’interès de 146 participants.

Gent gran inquieta
És, sens dubte, un dels col·lectius 

amb més ganes d’aprendre. 254 
persones han participat en els 11 

tallers que programa el Depar-
tament. L’interès per les noves 

tecnologies és cada cop més crei-
xent i és, en l’actualitat, el taller 

que aplega més participants, 54, 
seguit del de ioga amb 36. 

Música per tot arreu. 
L’associació de l’Escola de Música 
Enric Granados, ubicada al centre 
cívic municipal Sant Pancraç, fa més 
de 25 anys que forma petits i grans 
en el món de la música. Aques curs, 
135 persones han passat per les seves 
instal·lacions.

Tallers de dones, espai 
de convivència. El teatre, 
les sevillanes, el ball espanyol, el 
pachtwork i el country han atret 
aquest curs la participació de 97 
dones de totes les edats que han 
creat, en aquest temps, un espai 
d’interrelació.

5

Inscripcions als 
nous cursos i tallers

Centres cívics Antoni Gaudí i Torreblanca
Fins al 31 de juliol, i 3 al 25 de setem-bre a les secretaries dels centres

Escola Municipal d’ArtLa matrícula es pot realitzar � ns al 20 de setembre en el cas dels cursos anuals, i � ns als dies previs en el cas dels tallers trimestrals i mensuals 
Casal de Joves el BulevardA partir del 3 de setembre, al casal de joves (de dilluns a dijous de 17.30 a 21.30, divendres de 17 a 24 h i dissab-te de 17 a 22 h)

Tallers de la gent granFins al 31 de juliol, i del 3 al 21 de setem-bre, a l’Àrea de Serveis a la Persona
Tallers de dones
del 4 al 28 de setembre, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, al centre cívic Sant Pancraç, i als matins a l’Àrea

Escola de Música Enric GranadosA partir del 3 de setembre, de 16 a 20 h a la secretaria de l’esola ( centre (centre cívic Sant Pancraç)
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Recursos para la 
búsqueda de empleo

El Club de Feina ha realizado este año 251 entrevistas de orientación

En el ámbito formativo se han hecho seis cursos 
en los que han participado 119 personas

Ante la actual crisis y la esca-
sez de ofertas de trabajo, el 
departamento de Foment de 

l’Ocupació ha centrado una buena 
parte de sus esfuerzos en mejorar la 
formación y las habilidades de las 
personas que no tienen trabajo para 
que puedan reorientar su vida profe-
sional. A pesar de las limitadas com-
petencias en materia de empleo y la 
reducción de aportaciones de otras 
administraciones, el Ayuntamiento 
apuesta por mantener servicios que 
puedan ser útiles a las personas que 
buscan trabajo. Las nuevas herra-
mientas para buscar empleo, princi-
palmente Internet, requieren de una 
nueva formación que muchas de las 
personas desempleadas no disponen. 

Por eso, el Club de Feina ha ampliado 
los servicios para reforzar las com-
petencias de estas personas. El club 
ofrece información y asesoramiento 
personalizado, sesiones informativas 
y ‘cápsulas’ de formación –talleres 
reducidos que se centran en aspec-
tos muy concretos–. Este recurso se 
centra en dos aspectos: talleres sobre 
uso de las nuevas tecnologías y el 
proceso de selección. Así, en el caso 
del primer tipo, el usuario recibe no-
ciones básicas sobre alfabetización 
digital (uso del correo electrónico, 
búsqueda de empleo por Internet...), 
mientras que el otro se centra en la 
elaboración de la carta de presenta-
ción, del currículum vitae o cómo 
afrontar con éxito una entrevista.296 

En 2012, 
el Club de Feina...

••• ha desarrollado 251 entrevistas 
de orientación laboral (124 hom-
bres y 127 mujeres).

••• ha realizado un seguimiento a 
706 personas.

••• ha programado 24 sesiones de 
acogida informativa en las que 
han participado 217 personas (108 
hombres y 109 mujeres).

••• ha realizado 38 talleres sobre 
nuevas tecnologías y procesos de 
selección, en los que han partici-
pado 296 personas (163 hombres y 
133 mujeres).

••• desde enero, el Club de Feina 
cuenta con 356 usuarios, 109 de 
entre 16 y 35 años, y 247 de más de 
35 años; la mayoría son hombres, 
en total 234. 
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Las ofertas de trabajo de los principales portales, 
también en www.promodespi.cat

Tu web de referencia para el empleo

personas han participado este año en 
estos talleres.
Además, el Club de Feina ha realizado 
24 sesiones de acogida informativa en 
las cuales se explican los recursos de 
apoyo que se les ofrecen en el proceso 
individual de búsqueda de empleo y 
que este año ha atendido a 217 perso-
nas. Este servicio también realiza entre-
vistas de orientación y un seguimiento 
de las personas que se encuentran en 
esta situación. Este mes ya ha arrancado 
un plan formativo que profundizará en 
la construcción de la identidad digital y 
el coaching grupal que trabaja aspectos 
como la motivación y las competencias.

Formación ocupacional
Otra de las herramientas fundamenta-
les para adaptar el per� l de las personas 
que buscan trabajo con la demanda real 
del mercado son los cursos ocupacio-
nales. Durante el curso 2011-2012 se 
han realizado seis cursos de 25 módu-
los formativos en los que han participa-

También en agosto
El Club de Feina abrirá también 
en agosto: los lunes, miércoles 
y viernes de 9 a 13.30 h. 
En julio, el servicio ofrece 
talleres para aprender a utilizar 
las nuevas tecnologías 
aplicadas a la búsqueda 
de empleo, así como para  
preparar un test psicotécnico o 
redactar un curriculum vitae

do 119 alumnos, de los cuales el 87% 
eran mujeres. Aunque la Generalitat 
aún no ha publicado la convocatoria 
de nuevos cursos, el departamento de 
Promodespí trabaja para mantener las 
homologaciones actuales en las ramas 
sociosanitaria, inglés y administra-

ción y gestión contable, y en ampliar-
las a otras áreas. La media de edad de 
los participantes se sitúa entre los 35 y 
los 45 años, aunque en el caso de los 
cursos de la rama sanitaria la media es 
inferior, situándose entre los 30 y los 40 
años. 

Promodespi pone en marcha este mes un nuevo servicio en su 
página web: un espacio que aglutina las ofertas de trabajo de los 
principales portales de empleo. El objetivo es agilizar la búsqueda 
de empleo sin necesidad de consultar, por separado, los diferen-
tes portales existentes. Así, a través de www.promodespi.cat se 
puede acceder a las ofertas de FeinaActiva, Infoempleo, Infojobs o 
Monster. Las ofertas se actualizan a través del formato RSS (Really 
Simple Syndication) que permite la actualización contínua de los 
contenidos.Esta herramienta es muy útil tanto para las personas 
que normalmente buscan empleo a través de Internet, como para 
aquellas que están empezando a familiarizarse (por ejemplo, a tra-
vés de los talleres del Club de Feina) con el uso de Internet, ya que 
el acceso es rápido, sencillo y, sobre todo, efectivo. De esta manera, 
el depatamento amplía su apuesta por las nuevas tecnologías con 
el objetivo de favorecer espacios de encuentro entre empresas, 
comercios, emprendedores y ciudadanos que buscan formarse o 
encontrar trabajo.

El nuevo servicio on line ya se podrá consultar 
a través del portal www.promodespi.cat. El 
departamento también utiliza las redes socia-
les Facebook y Twitter como herramientas de 
comunicación habitual
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Millores al col·lector del carrer les Torres
Es recomana l’accés a l’avinguda de Barcelona pel carrer de Francesc Macià

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

L’Ajuntament apro� tarà la tradi-
cional baixada d’activitat d’agost 
per realitzar unes obres de mi-

llora al col·lector situat en el carrer de 
les Torres, concretament en el tram 
situat entre Cor de la Flora i Torrent 
d’en Negre. Les obres s’iniciaran el 
30 de juliol. La principal afectació al 
veïnat que resideix en aquest tram és 
el tancament de l’accés a un dels pàr-
quing i que es treu la bateria de con-
tenidors. 
Respecte a l’afectació en el trànsit, el 
tancament d’un tram dels carrers de 
les Torres i de Cor de la Flora (vegeu 
plànol adjunt) fa que es recomani un 
itinerari alternatiu per Francesc Macià 
per arribar a l’avinguda de Barcelona. 

Obres durant el mes d’agost

Al plànol, el tram en obres i l’afectació que tindrà en el trànsit 

tram d’obres
tram tallat
al trànsit

C. Major

C/ les Torres
tallat per obres

accès av. Barcelona
per c/ Francesc 

Macia

Accès a pàrkings 
c/ les Torres 

per c/ Llobregat
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Recollida de 
mobles, també 
cada dia

Mantenim l’espai públic

El servei de recollida de mobles i 
trastos vells funciona durant tot 
l’any, també durant l’agost

Recollida de mobles 

i trastos vellsCada cosa al seu lloc. La conscienciació envers 
el reciclatge i el manteniment de l’espai públic 
sembla una � ta més que assolida per la ciuta-

nia. No obstant això, encara trobem actituds íncívi-
ques com no � car les deixalles dins dels contenidors 
o deixar els trastos vells i mobles que ja no fem servir 
al carrer. És per això, que l’Ajuntament recorda als ciu-
tadans que existeix un servei de recollida de mobles 
i trastos vells totalment gratuït. És tan fàcil desfer-se 
d’un moble vell com agafar el telèfon, trucar al 93 480 
60 59 –departament de Via Pública– i concretar el dia, 
l’hora i el lloc A més, l’Ajuntament ofereix aquest ser-
vei de dilluns a diumenge per tal de facilitar, encara 
més, la recollida.

Cal trucar al 

93 480 60 59
 i concretar dia i hora en 

què es deixaran els trastos 

o mobles vells. 

El servei funciona de 

dilluns a diumenge.

Sancions d’entre 151 i 300 euros
Cal recordar que deixar els trastos vells al carrer i no avisar 
de la recollida es considera una falta greu segons l’ordenança 
de civisme que pot suposar una sanció de 151 a 300 euros.

Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, i Felip Puig, 
conseller d’Interior de la Generalitat

Millora a les comunicacions d’emergències
El conseller d’Interior de la Generalitat, Felip Puig, i l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, van signar el 12 de juliol un conveni per a 
l’adhesió de la nostra ciutat a la xarxa RESCAT (Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya), xarxa de radiocomunica-
cions dels cossos operatius del Departament d’Interior i d’altres agents 
públics que gestionen emergències (Mossos d’Esquadra, bombers, 
policies locals...). A diferència de la telefonia mòbil, la xarxa pretén 
arribar a tots els indrets on siguin necessàries les comunicacions i està 
especialment dissenyada perquè sigui més robusta i � able, sobretot en 
casos d’emergències, ja que no se satura per trucades de mòbils, té més 
cobertura que la telefonia convencional i resisteix en cas de manca de 
subministrament elèctric. Garanteix també la con� dencialitat en les 
comunicacions i dades. Entre les característiques de la xarxa RESCAT 
destaca la possibilitat de tenir localitzats tots els terminals i vehicles 
equipats d’emissores mitjançant un sistema GPS, cosa que permet 
visualitzar en tot moment on són cadascuna de les unitats operatives.
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Esther Vallès, amb un 9,10, ha estat la nota més alta de les PAU –proves d’accés  la 
universitat– entre l’alumnat matriculat als centres de secundària de Sant Joan Despí 

Triplet femení en la selectivitat
Les tres millors notes han estat aconseguides per noies

L’Esther, la Judith i l’Eva han aconse-
guit les millors notes de la selectivitat 
dels seus respectius centres, a Sant 
Joan Despí. El triplet femení d’esforç 
i talent. El 9,10 de l’Esther Vallès la 

converteix en la millor de les millors, 
una nota que ella no s’esperava,  “he 
fet exàmens més difícils durant el 
batxillerat”. Millors notes a banda, 
aquest ha estat un bon any per a la 

resta d’alumnes dels instituts Jaume 
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i 
Guàrdia i l’Ateneu, ja que ha aprovat 
la pràctica totalitat, 47 dels 48 que s’hi 
van presentar.

“El treball es fa durant l’any, i clar, per això has de ser 
constant i tenir força de voluntat, perquè no sempre 
t’agrada” explica Eva Gil, de l’institut Francesc Ferrer 
i Guàrdia. Tot i que la selectivitat li ha anat molt bé, va 
quedar una mica decebuda amb el que pensava que havia 
estat el seu millor examen, el de � loso� a. No obstant 
això, podrà estudiar el que vol, comerç i màrqueting 
internacional, “vaig pensar en una carrera que s’adaptés 
al que m’agrada: l’economia, els idiomes, el contacte 
amb la gent...”.

Esther Vallès

9,10

Eva Gil

7,60

“Vaig trobar-la més fàcil del que pensava” comenta Vallès 
quan li preguntes per la temuda selectivitat, tot afegint“però 
sí que és cert que vaig estudiar més del que acostumo. 
Sobretot el que vaig fer va ser plani� car bé el temps”. I li ha 
donat resultat, un 9,10 que no oblidarà i que tampoc esperava 
“ també pensava que el millor seria el d’història de l’art i va 
ser llengua castellana, amb un 10”. Esther, que ha estudiat a 
l’institut Jaume Salvador i Pedrol, farà periodisme a la Uni-
versitat Pompeu i Fabra, “sempre m’ha agradat estar al dia i 
escriure, així que fa tres anys vaig decidir que seria perio-
dista”. A més de fer coses, com a qualsevol noi i noia de la seva 
edat, “m’encanta llegir i escriure. També els infants, per això 
faig de voluntària a l’Hospital de Sant Joan Déu”.

Judith Bastida

7,50

“Si t’organitzes bé és més assequible fer una bona 
selectivitat. Jo, sobretot, vaig fer molts exàmens”. 
Així explica Judith Bastida, de l’Ateneu Instructiu, la 
seva experiència assenyalant que “és molt important 
estar tranquil·la”. Bastida farà enginyeria telemàti-
ca “més orientada a les aplicacions a la xarxa, un 
extens camp de possibilitats”. Tot i que ha deixat la 
hípica “una de les meves grans a� cions”, a Bastida li 
encanta l’esport “vaig molt sovint al gimnàs”. 
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32 alumnes han participat en el projecte PQPI, que els ha format en auxiliar de 
vendes, o� cina i atenció al públic, i en muntatge d’instal·lacions electrotècniques

La ciutat clou un curs escolar ple de reptes
Entrega dels diplomes de l’Excel·lència Educativa i del Centre obert de fusteria

Després d’un dur any de treball els 
escolars i estudiants han tancat 
el curs 2011-2012. I al juny no 

només arriba el moment de conèixer els 
resultats acadèmics, sinó que també és 
moment de fer balanç i de rebre un me-
rescut reconeixement a l’esforç. Aquest és 
el cas dels 20 alumnes d’ESO, batxillerat 
i de cicles formatius de grau mitjà i su-
perior que el 14 de juny van rebre el re-
coneixement d’excel·lència educativa que 
guardona els millors expedients dels en-
senyaments secundaris obligatoris i pos-
tobligatoris dels centres santjoanencs. La 
vintena d’alumnes premiats van rebre un 
diploma de reconeixement i abonaments 
a la pisicina, el teatre i als tallers trimes-
trals del Casal de Joves El Bulevard.

Cloenda del PQPI-PTT
També es van lliurar, el 21 de juny, els di-
plomes als 32 alumnes que han participat 
en el programa PQPI-PTT (Programes 
de Quali� cació Professional Inicial-Pla 
de Transició al Treball). Aquesta inicia-
tiva, que s’ha dut a terme per primer cop 
a Sant Joan Despí, ha permès que aquests 
nois i noies, sense els estudis obligato-
ris � nalitzats, s’hagin format en auxiliar 
de vendes, o� cina i atenció al públic, i 
en auxiliar  de muntatge d’instal·lacions 
electrotècniques. El PQPI no només els 
ha format professionalment durant 875 
hores, sinó que també ha reforçat com-
petències en comunicació escrita, oral i 
en altres matèries com les matemàtiques. 
Per últim, el 12 de juny es van lliurar 
també els diplomes als 24 alumnes que 
durant aquest curs han participat en els 
projectes Avança i Temps Lliure que or-
ganitza el Centre Obert de fusteria. El 
Centre Cultural Mercè Rodoreda va aco-
llir una selecció dels treballs que ha fet 
l’alumnat durant el curs.

Reconeixement a l’excel·lència educativa

Projecte PQPI-PTT (quali� cació i transició al treball)

Projectes Avança i Temps lliure del Centre obert de fusteria
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El curtmetratge es podrà veure de nou el 21 de juliol, abans de la 
projecció d’School rock band (parc de la Fontsanta, 22.30 h)

Cinema made in Sant Joan Despí. Una nova estrena 
cinematogrà� ca amb alumnes de la ciutat com a protago-
nistes. Si el 4 de juny es va estrenar el � lme Mu� y, fet per 
nois i noies d’El Brot, el 19 de juny va ser el torn del curtme-
tratge 500 milles, fet íntegrament per alumnes de les aules 
d’acollida dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc 
Ferrer i Guàrdia i joves de l’Esplai El Nus en el marc del pro-
jecte 7è Art. A través d’aquest taller de llenguatge cinemato-
grà� c i realització audiovisual organitzat per El Nus, els 30 
joves han participat en totes les fases de creació i amb l’ajuda 
de les noves tecnologies han fet un seguiment exhaustiu del 
procés mitjançant el blog http://www.7e-art.blogspot.com.
es. En de� nitiva, en un projecte educatiu que posa sobre la 
taula valors com la solidaritat o la interculturalitat. El curt 
es projectarà el 21 de juliol, abans de la projecció de School 
rock band (parc de la Fontsanta, 22.30 h).

1212121212121212

Centenars d’infants i joves tornen a escollir aquestes 
propostes un cop acabat el curs escolar 

Campus i casals, la millor 
opció de lleure a l’estiu

27 de juliol, festa de cloenda al parc del Mil·lenari

Les xifres d’ocupació dels casals i campus que l’Ajuntament 
ha posat en marxa són molt similars a les d’edicions ante-
riors. Un any més, les primeres setmanes –aproximada-
ment � ns a la meitat de juliol– són les que han tingut mi-
llor acceptació amb una ocupació d’una mitjana del 85% 
en el cas dels casals, i del 90%, aproximadament, en els 

dels campus, arribant en alguns casos al cent per cent. Les 
activitats continuaran � ns al 27 de juliol, dia en què es farà 
una festa de cloenda al parc del Mil·lenari. Encara, però, 
queden algunes activitats com les colònies que organitza el 
Grup d’Esplai El Castanyot a Viloví d’Onyar entre els dies 
21 i 31 de juliol (en funció de les edats dels infants). 
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Els instituts públics de Sant Joan 
Despí faran horari intensiu

A partir del setembre, l’alumnat de l’ESO dels ins-
tituts públics compactaran l’horari lectiu i només 
faran classes al matí: en el cas del Francesc Ferrer 
i Guàrdia, de 8 a 14.30 h, mentre que el Jaume 
Salvador i Pedrol ho farà de 8.15 a 14.45 h. Els dos 
centres santjoanencs es troben entre els 379 centres 
catalans als quals el departament d’Ensenyament de 
la Generalitat ha autoritzat a modi� car l’horari des-
prés que les famílies i els centres van acordar, amb 
una àmplia majoria, demanar aquest canvi. El 65% 
dels instituts catalans que van sol·licitar aquest canvi 
el posaran en pràctica a partir del curs 2012-2013.

Places vacants a les escoles 
bressol municipals

Concretament encara hi ha una plaça disponible 
(per a infants nascuts l’any 2011) a l’escola bressol 
municipal El Gegant del Pi, i una altra, en aquest cas 
per a un infant nascut al 2010, a la d’El Timbal. 

Inscripcions a les llistes d’espera
A més, enguany també s’ha obert un procés 
d’inscripció a les llistes d’espera de les tres esco-
les bressol municipal. Amb aquest procediment, 
l’Ajuntament amplia els terminis de matriculació a 
famílies que, per diverses circumstàncies, no han 
matriculat encara els seus � lls.

Monitores d’anglès amb beca
Elena Iniesta, Irene Rodríguez i Helena 
Martos viatjaran aquest setembre a la 
població irlandesa de Cork per participar, 
durant 15 dies, en una estada lingüística 
per millorar el seu domini de l’anglès, una 
iniciativa impulsada per l’Ajuntament en 
el marc del projecte ‘Sant Joan Despí, una 
ciutat plurilingüe”. Elles van ser les guan-
yadores d’una beca que engrescava els es-
tudiants de primer de batxillerat a defen-
sar, de manera oral, perquè és important 
l’anglès i quina era la seva motivació per 
aprendre’l. Durant l’estada participaran 
en un curs d’anglès i conviuran amb una 
família. A més, totes tres han participat 
en els casals i campus municipals donant 
suport en anglès als monitors i monitores. 

D’aquesta manera podran � nançar part 
de l’estada. Es mostren encantades de 
participar en una proposta com aquesta 
“estic molt contenta. Sempre m’ha agra-
dat anglès i tinc molt clar que marxaré a 
treballar fora d’Espanya” comenta Elena 
Iniesta. Qui té també molt clar la necessi-
tat de dominar l’anglès és Helena Martos 
que assenyala “és l’idioma universal que 
t’obre les portes a estudiar, a treballar, 
a conèixer gent... És fonamental”, idea 
que refrenda Irene, que afegeix, “avui dia 
saber anglès és bàsic, és l’idioma que 
potencialment es parla a tot el món”. 
Encantades de poder accedir a aquestes 
beques les tres creuen que serà una expe-
riència inoblidable.

Al setembre, més 
oferta de campus 
esportius i casals 
municipals
El curs començarà el 12 
de setembre, i per tal de 
facilitar la conciliació labo-
ral i familiar l’Ajutament 
ofereix 235 places de 
campus esportius del 3 al 
7 de setembre. Els esplais 
El Nus i El Tricicle també 
ofereixen alternatives de 
casals i d’altres activitats a 
les famílies entre el 3 i el 10 
de setembre. 
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La ciudad demuestra su solidaridad

A la izquierda, un ciudadano 
entrega alimentos durante la 
recepción de Festa Major. Arriba, 
el festival que organizó las aso-
ciación de vecinos de les Planes

La Taula de Coordinació recoge en poco más de un año 4.000 kilos de alimentos

Ayuda a las personas más vulnerables

Uno de los momentos de la presentación de la entidad. A la dere-
cha, la presidenta, Puri� cación Escobar junto al alcalde, Antoni 
Poveda y otras miembros de la junta directiva de la entidad

Asociación contra la exclusión sociolabo-
ral de las mujeres. El 6 de junio se realizó la pre-
sentación o� cial de la entidad Impulsant que nace con el 
objetivo de abrir una puerta al mercado laboral a mujeres 
en riesgo de exclusión sociolaboral, y que a través de ella 
puedan acceder a una ocupación y adquirir experiencia, in-
dispensable para su desarrollo profesional. Según explica la 
presidenta, Puri� cación Escobar, “la entidad es un marco 
de encuentro entre mujeres que comparten este riesgo de 
conclusión para que todas juntas, a través de diferentes 
iniciativas, puedan sentirse plenamente realizadas. Nos 
gustaría que todas juntas ampliáramos nuestra forma-
ción y horizontes”. De momento cuentan con 15 socias 
y socios, y esperan que más ciudadanos y ciudadanas se 
sumen a sus iniciativas.

Hace poco más de un año nacía la 
Taula de Coordinació Social para 
apoyar, a través de diferentes 

iniciativas, a las personas con pocos re-
cursos que en los últimos años han visto 
agravada su situación personal y familiar 
a raíz de la crisis. Integrada por el Ayun-
tamiento y entidades sociales (Solidança, 
la Creu Roja, la Iglesia Evangélica y Cári-
tas) durante este tiempo han conseguido 
reunir aproximadamente 4.000 kilos de 
alimentos que distribuyen entre las per-
sonas que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social.
Las iniciativas han sido múltiples. Por 
un lado, la Taula ha organizado recogi-
das puntuales aprovechando la celebra-
ción de actos de ciudad, como la Diada 
d’Entitats o la Festa Major, mientras que 
el Banc del Temps y los Voluntarios de 
la Gent Gran también hicieron lo mismo 
durante la Festa de Nadal y la Setmana 
de la Gent Gran. Las entidades también 
han aportado a la Taula su grano de arena 
como la Asociación de Vecinos y Vecinas 
de les Planes que el 30 de junio organizó 

un festival de baile, en colaboración con 
la Escuela de Danza Loly Peláez y en el 
que se recogieron 2.800  euros que apor-
tarán a la Taula para la compra de aceite; 
o una recogida de alimentos organizada 
por la escuela Joan Perich Valls. Empre-
sas como Gallina Blanca, que ha donado 
unos 2.000 kilos de pasta, o Lamirsa que 
ha aportado 60 lotes de alimentos, son 

otros ejemplos de solidaridad. 
Las personas que se encuentren en una 
situación de precariedad pueden acudir 
a las tres entidades que, en coordinación 
con los servicios sociales del Ayunta-
miento, son las encargadas de entregar 
estos alimentos. Gracias a la colabora-
ción de todos y todas, Sant Joan Despí 
demuestra que es una ciudad solidaria.

Recogida de alimentos durante la recepción de entidades de la pasada Festa Major
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Cerca de 600 participantes se han sumado a las diez salidas para conocer a pie la ciudad

Mucho más que paseos saludables
Cierre de la cuarta temporada de los itinerarios de gent gran

Recollida de tíquets per a la 
paella de la Gent Gran

La gent gran té una nova cita al setembre 
amb una de les activitats que més agrada al 
col·lectiu: la paella de la Gent Gran que des 
de fa més de vint anys es fa per commemorar 
la Diada de Catalunya, l’11 de setembre. Les 
persones grans han rebut aquests dies a casa 
una carta que hauran de portar  als centres 
cívics o a l’Àrea de Serveis a la Persona per 
bescanviar-la per la invitació que han de por-
tar el dia de la paella. L’activitat es farà al parc 
de Sant Pancraç a partir de les 14 hores.

El Ple declara el 2013 
l’Any del Riu Llobregat

Una moció presentada pel PSC a proposta 
del Centre Mediambiental L’Arrel de Sant 
Joan Despí va demanar al Ple del passat 2 de 
juliol la declaració de l’any 2013 com el de la 
Recuperació del Riu Llobregat. El text es va 
aprovar per unanimitat. Aquest any es crearà 
una comissió que plani� carà les accions que 
es duran a terme l’any vinent per sensibilitzar 
la població envers la necessitat de prendre 
partida en la recuperació d’un dels espais 
naturals més valuosos de la ciutat.

La gent gran de Sant Joan Despí tiene 
claro que el ejercicio es salud. Y por eso, 
desde hace cuatro años son numerosas 
las personas que se suman a los itinera-
rios a pie que el departamento de la Gent 
Gran organiza para conocer, a pie, todos 
los rincones de la ciudad. El programa, 
bautizado como Passegem per Sant Joan 
Despí, se cerró el 3 de julio con un sopar 

de carmanyola en la zona de picnic del 
parque de la Fontsanta con la asistencia 
de 250 personas. Todo un récord. Nadie 
quería perderse la oportunidad de des-
pedir la temporada hasta octubre. Será 
entonces cuando se retome el programa 
y se vuelvan a convocar las salidas el pri-
mer y tercer martes de cada mes, desde 
el barrio Centre y les Planes respecti-

vamente. El balance de esta temporada 
ha sido muy positivo: a los diez paseos 
se han sumado 600 participantes. Este 
año, como novedad, los itinerarios han 
incluido dos salidas “con valor añadido” 
con una visita explicativa a la rosaleda 
del parc de Torreblanca, en colabora-
ción con los Amics de les Roses de Sant 
Feliu, y otra al polideportivo Ugalde.

El grupo, antes de realizar el paseo nocturno 
que puso punto y � nal a la temporada
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El próximo 5 de septiembre, desde las 
9 a las 18 horas, una unidad móvil del 
Banc de Teixits se instalará en el pár-
king de las cocheras del Tramvia (ave-
nida de Barcelona) para invitar a los 
ciudadanos a donar sangre. La inicia-
tiva ha surgido de los propios conduc-
tores del tranvía como una muestra 
de solidaridad hacia un compañero, 
padre de una niña afectada por una 
grave enfermedad que requiere de una 
transfusión de sangre diaria. 

5 de septiembre: donación de 
sangre en las cocheras del TRAM

Los pacientes oncológicos serán 
tratados en el Moisès Broggi

Los ambulatorios 
modi� can su horario 
en el mes de agosto

Campaña de prevención 
del glaucoma

Se mantendrán los mismos servicios

El departamento de Sanitat de la Generalitat reordenará los horarios 
de los dos ABS (Àrea Bàsica de Salut) de la ciudad, el de Les Planes y 
el Sant Joan Despí 1, en el barrio Centre, durante el próximo mes de 
agosto. Así pues, el de Planes atenderá a los usuarios de lunes a viernes 
de 8.30 a 15 horas, mientras que el Sant Joan Despí 1 –también de lunes 
a viernes– abrirá de 13.30 a 20.30 h. Abos centros de salud mantendrán 
los mismos servicios y especialidades que durante el resto del año: me-
dicina general, pediatría, odontología y atención domiciliaria.

La medida ya se implantó el año pasado en ambos centros

Medidas para prevenir los efectos del calor
El calor excesivo puede llegar a producir un aumento de la mortalidad 
especialmente en recién nacidos, niños, gente mayor y en personas con 
enfermedades crónicas. Por eso, el Ayuntamiento recomienda extremar 
las precacuciones y aconseja:

• Beber agua con frecuencia y refrescarse mediante duchas. 
• Disminuir el ejercicio físico en horas de máxima calor (entre las 11 y 
las 17 horas).
• Llevar ropa ligera y de colores claros.
• Evitar el sol directo, protegerse con pañuelos y gorras.
• Ponerse cremas con factor de protección solar adecuado al tipo de piel.
• Ventilar las casas adecuadamente (abrir las ventanas a primera hora 
de la mañana y última hora de la tarde, y mantenerlas cerradas y con las 
persianas bajadas durante las horas de calor).

El Consorci Sanitari Integral (CSI), que 
gestiona el hospital de Moisès Broggi de 
Sant Joan Despí, ha � rmado un conve-
nio con el Institut Català d’Oncologia 
(ICO) para unir experiencia y mejorar  
la asistencia oncológica a la población 
de referencias de este hospital, unos 
400.000 ciudadanos de doce municipios 
del Baix Llobregat, además de pacientes 
de la zona norte de L’Hospitalet. Hasta 
ahora, estos pacientes tenían como cen-
tros de referencia el Hospital General 
de l’Hospitalet y el Duran i Reynals. De 
esta manera en el hospital de Sant Joan 
Despí se realizará la hospitalización, la 
atención en las consultas externas, la 
hospitalización de día y la atención a 
las urgencias.

Del 17 al 21 de septiembre, podremos 
realizarnos las pruebas para saber si 
padecemos glaucoma, una enfermedad 
ocular que produce una pérdida pro-
gresiva de la visión. La unidad móvil 
estará instalada delante del Área de 
Serveis a la Persona (avenida de Barce-
lona, 41), de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.
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La lectura surt de les biblioteques
A l’estiu, bibliopiscina a les piscines recreatives Fontsanta

Un acord de col·laboració amb l’hospital permet reutilitzar revistes i llibres de 
les biblioteques per als pacients i malalts del centre sanitari

Si t’agrada llegir i parlar de literatura, un 
club de lectura és el teu lloc. A Sant Joan 
Despí, les biblioteques Miquel Martí i Pol 
i Mercè Rodoreda organitzen cinc clubs 
de lectura, un d’ells en anglès. Així que no 
deixis passar l’oportunitat d’obrir la teva pas-
sió per la lectura a persones que compartei-
xen aquesta a� ció. Només cal fer la preins-
cripció, � ns al 15 de setembre, en qualsevol 
de les dues biblioteques.

Acostar la lectura. Les bibliote-
ques Miquel Martí i Pol i Mer-
cè Rodoreda han engegat un 

nou projecte perquè cap malalt es quedi 
sense gaudir del plaer de la lectura. Es 
tracta d’un acord de col·laboració amb 
l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan 
Despí a través del qual les biblioteques 
lliuraran periòdicament llibres i revistes 
perquè les famílies i els pacients puguin 
gaudir d’una estona de lectura. Així es 
proporciona un servei a persones que 
per motius de salut disposen d’un temps 
que pot ser invertit en la lectura. El 
projecte, però, també té un aspecte que 
potencia l’intercanvi i la reutilització, ja 
que els llibres provenen de donacions 
que fan els ciutadans i ciutadanes a les 
biblioteques, mentre que les revistes són 
exemplars endarrerits que ja han estat 
consultats pels usuaris habituals de la 
biblioteca. A l’hospital s’hi ha destinat 
diferents espais de referència on hi estan 
dipositats els exemplars, principalment a 
les plantes d’estada, les sales d’urgències 
o l’hospital oncològic de dia. 

Lectura, també al costat de 
la piscina. El servei de biblio-
piscina torna a les piscines del 17 
de juliol al 26 d’agost, de dimarts 
a diumenge, 15 a 18.30 hores. 
Premsa diària, contes i llibres per 
a infants i, com ja és costum en els 
darrers anys, alguns dels exemplars 
estaran escrits en anglès. 

Un pacient de l’hospital fulleja una revista

Horari d’estiu de les biblioteques
D’altra banda, les vacances d’estiu han 
modi� cat els horaris, ja que, d’entrada, 
els dissabtes de juliol, agost i setembre 
el servei al públic estarà tancat. La resta 
d’horaris es manté igual (podeu consul-
tar al web municipal), però a l’agost la 
biblioteca Miquel Martí i Pol tancarà de 
l’1 al 14 d’agost, i la Mercè Rodoreda ho 
farà del 16 al 31.

 CULTURA

El Servei Local de Català ha acabat els cursos aquest mes de juny 
amb un total de 431 persones inscrites en els 21 cursos impartits, 
de diferents nivells: bàsic, elemental, intermedi i de su� ciència, 
tant en la modalitat presencial com a distància. A més, també 
s’han organitzat dos grups de conversa. De cara al proper curs 
que s’enceta al setembre, el període de matriculació serà el com-
près entre els dies 12, 13, 17, 18 i 19 del mes de setembre. Per fer 
la inscripció cal ser major d’edat i acreditar el nivell de coneixe-
ment de llengua catalana o bé fer una prova de nivell. En aquest 
cas, cal demanar cita trucant al telèfon 93 477 00 92.

Cursos de català per a adults: 
matrícula del 
12 al 19 de setembre

Inscripcions als clubs de lectura 
de la xarxa de biblioteques, 
� ns al 15 de setembre
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Vuit han estat els guardonats enguany als Premis 
Sant Joan Despí, atorgats per l’Ajuntament de la 
ciutat, com és ja una tradició, en el marc de la 

Festa Major. Els premiats d’aquest 2012 han estat l’equip 
femení de futbol del Levante Las Planas (a partir d’ara 
FC Sant Joan Despí-Levante), que el passat mes de maig 
va aconseguir l’històric ascens a Primera Divisió, un èxit 
esportiu sense precedents a la ciutat després de jugar la 
promoció davant el Tacuense de 
Tenerife;  l’empresa JUMSA, que 
crea, fabrica i envasa productes 
de cosmètica per a marques inter-
nacionalment reconegudes com 
Carolina Herrera, Prada o Zara, 
entre moltes altres; les joieries 
Amador i Nievas, totes dues amb 
més de 40 anys d’experiència en la 
venda de joies i rellotges, i que gràcies al relleu generacio-
nal mantenen el comerç de proximitat més viu que mai; 
el Bar Bodega Vicente, que des del 1965, gairebé mig 
segle després, encara manté l’esperit i l’essència d’aquest 
tradicional establiment de venda a granel de vins;  la 
Fundació Pedagògica El Brot, una entitat sense ànim 
de lucre creada per donar suport i atendre infants que 

pateixen trastorns de l’aprenentatge, i de manera especial 
als que pateixen dislèxia, a través de l’escola El Brot, un 
centre de primària i secundària únic a l’Estat que dóna 
resposta a nens i joves que necessiten d’un ensenyament 
singular; el Banc del Temps, un servei creat el 2010 basat 
en l’intercanvi d’habilitats i serveis entre ciutadans i 
ciutadanes que ja compta amb 70 usuaris que, en mo-
ments com l’actual, fan seva la bandera de la col·laboració 

i el voluntarisme, i, per últim, el 
Centre Mediambiental L’Arrel, 
una entitat que des de 1993 ha 
desenvolupat una ingent tasca 
de conscienciació envers el medi 
ambient i la sostenibilitat amb 
un paper molt destacat en l’àmbit 
de l’educació a les escoles de Sant 
Joan Despí.

L’alcalde, Antoni Poveda, va destacar l’especial importàn-
cia de la feina que, des de la societat civil santjoanenca, 
es fa a la ciutat i va agrair, especialment, la tasca del món 
associatiu. Aquest potencial és el que “ens dóna forces 
per seguir endavant i poder superar la difícil situació 
actual”. Aquests premis, any rere any, ens demostren que 
Sant Joan Despí és una ciutat amb molt potencial.

Fotogra� a de família dels guardonats en l’edició d’enguany dels Premis Sant Joan Despí

Aquests premis són una 
bona mostra de l’activitat 
i l’empenta de la societat 
civil de Sant Joan Despí

Guardonats per fer ciutat
La ciutat atorga un any més els premis Sant Joan Despí, destinats a fer un 

reconeixement a la tasca de persones i entitats que han destacat enguany en 
l’activitat  associativa,  esportiva, econòmica, educativa i cultural del municipi

18
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UN PREGÓ ‘DE CINE’
amb l’actriu Mercè Sampietro, a la plaça de l’Ermita

PNEUMÀTICS AMB VIDA PRÒPIA
en l’espectacle dels Chapertons, al pregó i a la plaça de l’Estatut

PNEUMÀTICS AMB VIDA PRÒPIA
en l’espectacle dels Chapertons, al pregó i a la plaça de 
l’Estatut

ELS INFANTS JUGUEN I ES REFRESQUEN AL CARRER
l’aigua va ser un element de diversió a diferents activitats per a nens i nenes (a la foto, espec-
tacle Anima’t-Xop), que van tenir un munt de propostes al carrer per gaudir de la festa

BOCABADATS AMB ANTONIO DÍAZ
el mag i il·lusionista Antonio Díaz va sorprendre 

amb els seus trucs a la plaça M. Aurèlia Capmany

ELS CATARRES 

van oferir un concert alegre i ple de 

ritme al parc de la Fontsanta

Recull d’imatges de les activitats més destacades de la 
Festa Major  2012

Escenes de la festa

19
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BAD STUDENTS S’ESTRENEN A L’ESCENARI DE LA FESTA
aquest grup local va guanyar el concurs organitzat pel casal de joves

ORQUESTRES PER TOT ARREU
per la revetlla, a tots els barris, i molt més. A la foto, l’orquestra Girasol

COQUES I TAPES...
les parades del mercat Centre (a dalt) van repartir coca i 
cava, i els bars i restaurants, tapa i beguda per 1,5 € a la 
segona edició de la Ruta de la Tapa

VA DE CASTELLS
primera trobada castellera de Sant 
Joan Despí (esquerra) i taller 
casteller (a baix)

FESTA PER A JOVES I MARXOSOS

l’espectacle VaParir Tour va convertir l’escenari del 

parc de la Fontsanta en una gran discoteca a la fresca
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EL CORREFOC, EL MILLOR EPÍLEG DE LA FESTA
el dia 30 de juny, pels carrers de les Planes i el parc Fontsanta

L’ESBART D’AVANTGUARDA
amb els seus renovats espectacles a la plaça lde l’Ermita

GEGANTS D’ARREU
van recórrer els carrers del Centre, guiats pel Jujol i la Creació

‘VELADA FLAMENCA’, UN CLÀSSIC
a la plaça del Mercat

UN SUPER ESPECTACLE
amb músiques i històries del Club Super 3
UN SUPER ESPECTACLE

FOCS ESPECTACULARS
que van omplir de llum i colors 
el cel del parc Fontsanta
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1       Inscriu-t’hi i recull la 
bandera de Sant Joan Despí, 
� ns al 27 de juliol a:

•  L’ÀREA de Serveis a la Persona.
 Av. Barcelona, 41. De dilluns a 
divendres, de 8 a 14 h.
•  Associació LA FINESTRA
Centre cívic les Planes
dimarts i dijous, de 18 a 20 h.

2      fes-te una foto 
amb bona resolució al teu destí 
de vacances

3      envia-la per correu electrònic 
a vacances@sjdespi.net
abans del 2 de setembre
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Tot a punt per a la nova 
temporada teatral a la ciutat
Joan Pera obrirà el cicle de tardor amb l’obra Capri, un homenatge al gran 
humorista català que és un dels actuals èxits de la cartellera barcelonina

Als anys setanta, en plena transició, una còmedia feia riure Catalunya a tra-
vés del circuit català de TVE. Era  Doctor Caparrós, protagonitzada per Joan 
Capri, un referent de l’humor català de l’època. En aquella sèrie amb la qual 
el català començava a normalitzar-se a la televisió, Capri va treballar amb un 
joveníssim Joan Pera que ara, gairebé 40 anys després, li ret un merescut ho-
menatge amb l’obra Joan Pera, Capri, que podrem veure la propera tardor a 
Sant Joan Despí. Serà el primer espectacle d’una temporada que ens portarà, 
al novembre, un altre plat fort de l’escena: Celobert, protagonitzada per Josep 
Maria Pou i que ha triomfat arreu del món.

Les entrades, a la venda al setembre

Joan Pera, Capri
divendres, 5 d’octubre, a les 22 hores. Teatre Mercè Rodoreda
Nou muntatge de Joan Pera, basat en El pobre González i Nàufrags, dos dels monòlegs més 
famosos del popular actor, humorista i monologuista català Joan Capri (1917-2000), que va 
destacar per la seva ironia amable però incisiva, caricatura del català urbà de la transició.

Racons, més enllà d’un viatge (teatre familiar)
diumenge, 28 d’octubre, a les 12 hores. Teatre Mercè Rodoreda
Rita és una noia aventurera que ha viatjat per tots els racons del planeta. 
Durant l’espera a l’aeroport recordarà i compartirà tres històries: un conte d’amor i 
màgia de l’Índia, una dolça història Tailandesa i una rondalla de Costa d’Ívori, amb hu-
mor, i ritmes de percussió amb personatges, titelles, paisatges i multitud de sorpreses.

Celobert
divendres, 16 de novembre, a les 22 hores. Teatre Mercè Rodoreda

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

La gran A...Ventura (teatre familiar)
diumenge, 25 de novembre, a les 12 hores. Teatre Mercè Rodoreda
Marcel Gros ens presenta aquesta història d’un pallasso, amb un llenguatge propi, una 
simbologia i un imaginari acumulat amb l’experiència que li proporcionen 30 anys en tot 
tipus d’escenaris.

Joan Pera i Joan Capri, en una escena 
de la històrica sèrie ‘Dr. Caparrós’
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Clàssics Despí • Consell dels infants • Setmana de l’energia • Aniversari de l’esplai El Nus • Parelles lingüístiques en anglès • 
Festes de Pla del Vent-Torreblanca, de la percussió i dels 18 anys • Relats breus per a dones • Concert de l’Escola de Música

Vehicles d’ahir... i de sempre

EN IMATGES

Com a prèvia de la Festa Major, els vehicles d’època van tornar a omplir els carrers de la ciutat i es van concentrar a la rambla Jujol 
diumenge, 17 de juny. Gràcies a l’entitat Clàssics Despí vam poder veure més d’un centenar de cotxes, motos i � ns i tot vehicles indus-
trials com un autobús Chevrolet del 1933 o un camió grua de 1933. En motocicletes, va destacar una Derby Gran Sport del 1966.

Final de curs per al Consell dels Infants

Els nens i les nenes que 
formen part del Con-
sell dels Infants es van 
reunir el 12 de juny amb 
l’alcalde, Antoni Poveda, 
per fer un balanç de les 
activitats i projectes que 
han dut a terme en la pri-
mera part del seu “man-
dat”. En aquests mesos 
de feina, els infants han 
organitzat, entre d’altres, 
una Trobada Comarcal 
dels consells del Baix 
Llobregat.

Setmana de l’energia
Una exposició sobre l’origen de l’energia � ns que 

arriba a casa nostra, i un taller d’e� ciència energèti-
ca van ser les dues activitats per commemorar la 

Setmana de l’Energia a Sant Joan Despí. A la imatge, 
uns infants observen un dels plafons de la mostra.

Relats breus per a dones
El13 de juny es van lliurar els premis del Concurs de Relats Breus per a Dones: Re-
cordando bolillos, de Maria Carmen Romero va obtenir el guardó al millor relat 
escrit per una dona no resident a Sant Joan Despí, mentre que Mientras Escipión 
domía, de Silvia Oussedik, va rebre el premi a la millor obra escrita per una dona 
de la ciutat. Tots dos estan dotats amb 500 euros. Les obres � nalistes, amb un 
premi de 100 euros, van ser: El consentiment per escrit, de Carme Tuón; Gotetes 
d’amor, de Montserrat Gil, i Ciudad, noche y lluvia,  d’Esther Vallès.
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Clàssics Despí • Consell dels infants • Setmana de l’energia • Aniversari de l’esplai El Nus • Parelles lingüístiques en anglès • 
Festes de Pla del Vent-Torreblanca, de la percussió i dels 18 anys • Relats breus per a dones • Concert de l’Escola de Música
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Els infants i joves 
de l’Escola de 
Música Enric 
Granados van 
acomiadar el 
curs de la millora 
manera: amb 
música i cant. Va 
ser el 9 de juny 
al Teatre Mercè 
Rodoreda. En-
guany l’escola ha 
comptat amb uns 
135 alumnes.

Festes a Pla del Vent-Torreblanca
El barri va celebrar, del 8 al 10 de juny, les seves festes amb tota mena 
d’activitats. A la imatge, un dels moments de la mostra dels tallers 
que es fan durant l’any al Centre Cívic Torreblanca.

Concert Escola de Música

L’esplai El Nus, d’aniversari

El Nus va organitzar, el  8 de juny, la fes-
ta cloenda del curs que va coincidir amb 
la celebració del seu 25è aniversari. Un 
gran conjunt de nusos van simbolitzar 
l’esperit d’aquest centre d’esplai.

Parelles d’anglès

L’alcalde, Antoni 
Poveda, es va reunir, 
el 25 de juny, amb 
els voluntaris dels 
grups de conversa 
en anglès per conèi-
xer de primera mà el 
balanç del projecte. 
Gràcies a ells i a 
elles, el domini oral 
d’aquesta llengua 
entre els partici-
pants segur que ha 
millorat.

Ritme de percussió
La I Trobada de la Percussió de Sant Joan Despí , batejada 
com Noite de samba e fogo, va omplir de ritme la plaça del 
Mercat, el 16 de juny, en les activitats prèvies a la Festa Major.

Celebrant la majoria d’edat
Les Piscines Fontsanta van tornar a 

ser l’escenari, el 6 de juliol, de la festa 
dedicada als joves de Sant Joan Despí 

que fan 18 anys aquest 2012. Durant 
l’activitat, en què van participar 200 jo-
ves, es va projectar un vídeo resum dels 

principals moments del seu any, el 1994.
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Lliurament d’orles al Francesc Ferrer i Guàrdia

EN IMATGES

L’auditori Miquel Martí i Pol es va omplir el 14 de juny amb els estudiants de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia que han 
superat amb èxit les diferents etapes educatives que es cursen en aquest centre, ESO, batxillerat i cicles formatius
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EXPOSICIONS

20 divendres

Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 22.30 hores

 ►   CINEMA AL PARC:    
  School Rock band                       
  inclou projecció del curtmetratge 500 milles  

 ►   parc de la Fontsanta

 ►   A prtir de les 11  hores    
      FESTA DE CLOENDA DELS   
  CASALS DʼESTIU

 ►   parc del Mil·lenari

 11 hores

 ►   ITINERARI MODERNISTA
 ►   Centre Jujol-Can Negre

del 6 al 30 de setembre
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DEL GRUP ART-94
Centre Jujol-Can Negre
INAUGURACIÓ: 6 de setembre.20 hores

JULIOL
 22 hores

 ►   EXHIBICIÓ DE TALLERS i   
  TALLER DE GELATS

 ►   casal de joves El Bulevard

 9 a 18  hores

 ►   DONACIÓ DE SANG
 ►   cotxeres del Tram

  en solidaritat amb la fi lla d’un conductor, que   
  pateix una greu malaltia

 17  hores

 ►   BALL PER A LA GENT GRAN
 ►   casal de gent gran Can Maluquer                                                                                    

  música rock/punk i festa DJ amb Carles Pérez,   
  Andreu Presas i Roger Carandell
  

 18 hores

 ►   DIMARTS DE CONTE
 ►   biblioteca Mercè Rodoreda

 contes d’experiències Sons, recomanat per a   
 menors de tres anys a càrrec d’Elisabeth Ulibarri

del 5 de setembre al 3 dʼoctubre
TERRITÒRIS FRANTÀSTICS
centre cultural Miquel Martí i Pol
 

21 dissabte

 23 hores

 ►   SOIRÉE:     
  la millor música

 ►   casal de joves el Bulevard    
  amb la millor musica DUB, DEEP HOUSE i ACID  
  HOUSE. Entrada gratuïta. 

22 diumenge

27 divendres

SETEMBRE
 5 dimecres

 16  hores

 ►   BALLADA DE SARDANES
 ►   passeig del Canal/parc de Sant Pancraç

  amb la Cobla Rambles

11 dimarts

13  dijous    
 fi ns16 diumenge
 

 ►   FESTES AL BARRI    
  RESIDENCIAL SANT JOAN

 ►   plaça de lʼEstatut i altres indrets del barri  

18 dimarts

 18 hores

 ►   CONFERÈNCIA: Inici i fi nal de   
  la malaltia dʼAlzheimer. Últims  
  avenços

 ►   auditori Hospital de Sant Joan Despí
 a càrrec de la dra. Mercè Boada

20 dijous

Dijous 13, a les 20 h, inauguració de l’exposició 
dels alumnes del curs de fotografi a del centre 
cívic del barri. Divendres 14 hi haurà campio-
nats de futbol sala (18 h, pista pl. Estatut), de 
jocs de taula (18 h, centre cívic) i d’escacs (19 
h, centre cívic), a banda d’una cata cega de 
vins (21 h, centre cívic). Dissabte 15 es farà 
la primera Mostra Comercial del barri (de 10 a 
14 i de 17 a 20 h), a banda del torneig de 3x3 i 
triples de bàsquet (9 h, pl. Estatut), un torneig de 
ping-pong (10 h carrer de Josep Taradelles); la 
botifarrada popular (11 h carrer d’Antoni Gaudí); 
mostra d’slot-car (11 h, centre cívic) campionats 
de pàdel (12 h Tennis Sant Joan), de jocs de 
taula (17 h carrer d’Antoni Gaudí) i de dominó 
sènior (17 h pl. de 
l’estatut); també hi 
haurà un espec-
tacle d’animació 
infantil (17.30 h, 
a la pista de la 
plaça de l’Estatut) 
seguit de tallers 
per a nenes i nens 
i d’una xocolatada 
infantil (a les 19 h, 
al carrer d’Antoni 
Gaudí); un concurs 
de postres (21 h, 
centre cívic), i un 
sopar popular (21 h, pista de la pl. de l’Estatut) 
amb ball i orquesta en directe (Orquestra 
Chapó). Diumenge 16 hi haurà un passeig 
cívic d’animals de companyia (18 h, cr. d’Antoni 
Gaudí) amb posterior desfi lada de pentinats, a 
continuació rom cremat. La festa acabarà a les 
21.30 h amb un espectacle pirotènic a la pista.
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Enguany, com a novetat, es pot adquirir un tiquet d’entrada amb menú per dinar

DESPÍ ESPORT

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

Aquest estiu... piscines Fontsanta
Les Piscines Fontsanta any rere any  satisfan les necessitats de 
refrescar-se i fugir de la calor d’aquelles persones que passen 
l’estiu o una part a la ciutat. La instal·lació compta amb una 
piscina gran, una altra d’infantil i servei de bar-restaurant. 

Com a novetat d’aquest any, s’ha posat en marxa un tiquet 
que inclou entrada i menú en horari de migdia de dilluns a di-
vendres. A més, disposa d’una magní� ca zona de pícnic amb 
taules totalment a l’ombra on sempre bufa l’aire.

Què li semblen 
les piscines recreatives de 

Sant Joan Despí?

Hi vinc cada any perquè s’hi està 
molt bé. Tinc dos nens i gaudei-
xen molt, realment s’ho passen 
molt bé. La piscina petita no co-
breix i jo estic tranquil·la. A més, 
està tot molt net perquè no dei-
xen menjar a la gespa i no hi ha 
formigues.

Sóc nova usuària i m’estan agra-
dant molt. Estan molt ben adap-
tades per als nens, que s’ho pas-
sen genial. Està tot net i el servei 
que et donen és molt bo.
Vaig agafar un abonament de 10 
banys i, com que estic molt con-
tenta, n’agafaré un altre.

Hi ha molt control en el tema 
higiènic i de neteja. Es té cura  
que la gent no mengi a la gespa.
Els socorristes també fan molt 
bé la seva feina, evitant riscos i 
vigilant que no hi      hagi algú 
que pugui molestar la resta 
d’usuaris.

Són estupendes. Vinc sovint 
amb els meus néts ja que els 
seus pares treballen i és una 
bona opció, ja que fa molta 
calor. Fins i tot hem celebrat 
aquí, a la zona de pícnic, una 
festa d’aniversari ja que s’hi està 
molt bé i, a més, és un recurs 
econòmic.

Maria Duran
39 anys, ballarina

Marta Esplugues
30 anys, administrativa

Gerard Santiveri
22 anys, monitor esportiu

Margarita Plans
 60 anys, jubilada

Les piscines recreatives Fontsanta estaran obertes � ns al dia 2 de setembre

www.despiesport.cat
La pàgina web esportiva de Sant Joan Despí
-Informació dels poliesportius
  Serveis
  Activitats
  Notícies

-Informació de les entitats esportives
-Agenda esportiva setmanal
-Xarxa d’equipaments esportius
               ...i molt més
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Esport i diversió es van fusionar a la 
festa de cloenda de l’esport escolar

25 activitats diferents van servir per acomiadar el curs de les escoles esportives

Una jornada dedicada 
als 2.800 infants que 
han participat

Las eliminatorias de promoción comienzan el 13 de mayo
El dia 9 de juny el parc del 

Mil·lenari, el poliesportiu Salva-
dor Gimeno i la pista de l’escola 

Sant Francesc d’Assís es van omplir amb 
més de 25 activitats ludicoesportives 
per tal de premiar els infants de la ciu-
tat que han participat al llarg del curs 
2011/2012 a les 10 escoles esportives, 
a l’escola de natació, l’aeròbic infantil i 
a la iniciació esportiva, és a dir, a tota 
l’oferta d’esport escolar que hi ha a Sant 
Joan Despí.
Va ser una matinal molt participativa i 
tots els espais es van omplir de color  ta-
ronja, color de la samarreta d’aquest any  
amb què es va obsequiar tots els partici-
pants, els més de 2.800 infants que po-
dien participar-hi.
Les activitats recreatives van ser molt 
variades: esports tradicionals de pis-
ta (bàsquet, handbol, patinatge, ho-

Per segon any consecutiu, el 16 de setembre tindrà lloc al 
poliesportiu Francesc Calvet la Festa d’inici de temporada dels 
poliesportius municipals. Durant tot el diumenge al matí hi 
haurà una sèrie d’activitats esportives i d’esbarjo per a grans 
i petits. Aquest any, i com a novetat, la festa tindrà un caire 
solidari ja que es col·laborarà amb la Fundació Isidre Esteve, 
esportista molt vinculat al nostre municipi i que des de fa molts 
anys realitza la seva preparació als poliesportius de Sant Joan 

Despí. Hi haura activitats relacionades amb la fundació com 
una caminada accessible i bàsquet amb cadires de rodes.
La jornada començarà a les 9.30 h amb activitats a la pista amb 
una macroclasse d’indoor walking, pista americana, etc. A més 
hi haura  in� ables a l’entrada del poliesportiu i a la piscina, per 
als més petits. Aquest dia s’obriran els poliesportius a les perso-
nes que no en són usuàries (prèviament s’haurà de recollir una 
invitació).  

16 de setembre: la festa d’inici de curs als poliesportius tindrà un caire solidari

Més de 2.800 infants van participar en les diferents activitats programades

quei,...), però també d’altres activitats 
com ara tir amb arc, slot-car, aeromo-
delisme, voleibol, recorreguts amb cars, 
escacs, ludoteca infantil, baby � tness... 
tot possible gràcies a la participació de 
diverses entitats esportives.
El matí va � nalitzar amb el tradicional 
repartiment dels lots de material espor-
tius, que prèviament s’havien sortejat. 
El mateix dia, a la nit, i en el marc de les 
piscines Fontsanta, es va dur a terme un 
acte de reconeixement a persones i en-

titats que s’han caracteritzat per la seva 
especial dedicació a l’esport formatiu de 
la ciutat. 
Els sis premis concedits van ser per a 
José Luis Ordoñez (UE Sant Joan Des-
pí), Juan Antonio S. Moralo (FC Levan-
te Las Planas), Miguel Angel Murillo 
(Club Escacs de Sant Joan Despí), José 
Antonio Martos (Handbol Sant Joan 
Despí), Cristina Molina (FC Levante 
Las Planas) i Club de Patinatge Artístic 
de Sant Joan Despí.
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La Unión Deportiva San Pancracio organizó su tra-
dicional torneo Memorial Progreso Carrasco en el que 
participaron los equipos amateur y junior del club y que 
contó con el conjunto barcelonés del FC Fort Pienc como 
invitado de este año. El torneo se caracterizó por el buen 
ambiente y la deportividad de todos los participantes.

L’aleví femení de l’Handbol 
SJD es proclama campió de 
Catalunya

L’equip aleví femení del Club d’Handbol de la nostra ciutat 
es va proclamar el passat 10 de juny campió de Catalunya 
de la seva categoria. Un magní� c èxit que ha culminat una 
increïble temporada de les jugadores dirigides per Juani Pé-
rez, amb el suport de Manuel Jiménez, i amb les delegades 
Loli Pino i Inma Castillo.
La temporada ha estat immillorable. Han guanyat gairebé 
tots els partits que han disputat al llarg de la temporada. 
Primer han estat campiones de la competició del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat. Això, els ha donat la classi� -
cació per poder participar a la competició de la Federació 
Catalana d’ Handbol. La primera fase l’han superat sent les 
líders del seu grup, superant un dels gran clubs de l’handbol 
català, com és el BM Granollers.
Una vegada a la fase � nal han superat el BM La Roca a les 
semi� nals i a la � nal, en un disputadissím partit, han guan-
yat per gol-averatge al J.H. Mataró.

L’Open Despí tanca una 
gran temporada del Club 
Tennis Taula Ateneu 1882
El Club Tennis Taula es consolida socialment amb la 
disputa de l’Open Despí i el Torneig Eduard Planas 
al mes de juny, que han signi� cat el tancament d’una 
temporada en què l’entitat santjoanenca s’ha posi-
cionat molt bé en aconseguir el difícil objectiu de 
consolidar tots els seus equips de categoria territo-
rial i nacional. Els jugadors de l’escola esportiva de la 
entitat comencen a tenir un paper representatiu, 
són la clara aposta de futur del club. 
 Un exemple dels jugadors més destacats dintre 
d’aquest grup és el jove aleví Joan Díaz, actual sots-
campió individual i medalla de bronze en la catego-
ria de dobles en els últims campionats de Catalunya 
d ‘enguany.  Uns altres dos palistes a destacar són els 
juvenils Cristian Salvador i Toni Masip.  A banda de 
la seva excel·lent progressió i nivell, ja juguen partits 
a Preferent i col·laboren activament en tasques de 
monitoratge sota les ordres de l’entrenador principal 
de la entitat, Quim Pla. Un altre exemple en aquesta 
línia és l’ascens dels dos equips de categoria territorial 
formats íntegrament per jugadors sèniors de l’escola 
esportiva del club. 

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

Elena Jacinto, vecina de Sant Joan Despí, 
clasi� cada en tenis con silla de ruedas

Elena Jacinto, de 27 años y veci-
na del barrio Residencial Sant 
Joan, será la única representan-

te catalana en tenis en silla de ruedas 
en los Juegos Paralímpicos de Londres 
que se disputarán en septiembre.
La historia de Elena impacta. Des-
pués de una decisión drástica hace 
diez años que le pudo costar la vida, 
quedó en silla de ruedas. Hace cinco 
años se dedica de forma continuada 
al tenis. “Fue una válvula de escape 
a mis problemas, de sentirme útil y 
quererme a mi misma -apunta-, estás 
con personas que tienen la misma 
discapacidad que tú y ves que puedes 
hacer vida normal y puedes llegar a 
viajar mucho”.

Y viajar es precisamente lo que más 
hace. Trabaja en una Fundación y eso 
le permite compaginar con el deporte. 
“Ha sido un año muy duro -señala-, 
ya que he disputado 19 torneos. Los 
puntos que obtienes son los que te 
hacen subir en el ránking ATP y po-
der clasi� carte para los Paralímpi-
cos. Empecé siendo la 41 de mundo 
y acabé la 26.”
Se han clasi� cado las 23 mejores del 
mundo, más otros casos por invita-
ción, en el suyo por sus éxitos en do-
bles formando pareja con Lola Ochoa.
En dobles alberga esperanzas: “Indi-
vidualmente las posibilidades son 
ín� mas, a duras penas pasaré de la 
primera ronda ya que participan las 

mejores del mundo. En dobles sí, 
porque somos una pareja que hemos 
jugado muchos torneos juntas y nos 
compenetramos muy bien”.
El tenis en silla de ruedas tiene las mis-
mas reglas que el convencional, con la 
única salvedad de que la pelota puede 
dar dos botes. “Es un deporte visual-
mente muy bonito. Requiere de téc-
nica y coordinación. La práctica te 
hace ganar rapidez para cubrir los 
espacios”. Como todos los deportes no 
mediáticos las di� cultades son de ca-
racter económico: “No recibo ayudas, 
tengo pocos recursos y he tenido que 
costearme todos los viajes”.
Elena. Una historia de superación per-
sonal. De la nada al todo. Un ejemplo.

Torneig de pàdel per parelles al Francesc Calvet. El 16 de 
juny va tenir lloc al poliesportiu Francesc Calvet un torneig de 
pàdel de categoria mixta, amb la participació de 16 parelles.  Es 
va proclamar campiona la parella formada per Roberto Carlos 
Moya i Jorge Rodríguez; en segona posició, Jesús Subias i Eduar-
do Millas, i en tercera, Jordi Muntaner i Xavier Abeiló.

El Molí se suma al pàdel. El Club Tennis El Molí fa una 
aposta ara pel pàdel i des d’aquest mateix mes de juliol disposa 
ja de dues pistes obertes al públic, que se sumen a les sis de 
terra batuda per a la pràctica del tennis i dues d’esquaix de 
queèdisposa aquest club emblemàtic de Sant Joan Despí, que 
va ser fundat l’any 1969.
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L’Escola de Bàsquet de Sant Joan Despí va organitzar partidets en diferents pistes de la ciutat

El passat 9 de juny es va realitzar l’acte de reconeixement 
dels millors resultats de la temporada aconseguits pels 
diferents esportistes de la ciutat, tant d’àmbit indivi-

dual com d’equip. Aquest acte, celebrat al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda, va comptar amb una participació de153 
persones, de les categories juvenils i sèniors.
Els guardons han reconegut els  ascensos dels equips de pe-
tanca de l’AV les Planes i de la Secció Petanca de la UE Sant 
Joan Despí, de diferents equips del Club Tennis Taula Ateneu 
1882 i de l’equip juvenil masculí del FC Levante Las Planas. 
D’altra banda, també s’ha concedit un premi als equips ju-
venils de l’Handbol Sant Joan Despí i del Club Hoquei en 
Línia Jujol per la consecució del Trofeu de Copa de les seves 
respectives federacions.
En l’àmbit individual han destacat els premis lliurats a tiradors 
del Club Tir amb Arc Despí amb diferents primers, segons i 

tercers llocs en proves i � nals del Campionat de Catalunya. 
Individualment també ha destacat especialment el premi lliu-
rat a Elena Jacinto, esportista de Sant Joan Despí que ocupa el 
segon lloc al rànquing espanyol de tennis en cadira de rodes 
i està classi� cada per als Jocs Paralímpics de Londres 2012.
Finalment, van destacar especialment dos grans èxits espor-
tius de clubs de la nostra ciutat. En primer lloc, l’equip juvenil 
de xou del Club  Patinatge Artístic de Sant Joan Despí que ha 
assolit uns magní� cs resultats a escala catalana, el subcampio-
nat d’Espanya que es va realitzar a Vigo i un quart lloc al Cam-
pionat d’Europa. Tota una temporada de magní� cs resultats.
I, d’altra banda, l’ascens de l’equip de futbol femení del FC Le-
vante Las Planas (ara Sant Joan Despí Levante) a Primera Di-
visió, la màxima categoria estatal del futbol femení.
Tot plegat, la temporada 2011-12 ha estat de grans èxits dels es-
portistes i, especialment, de l’esport femení de la nostra ciutat.

La ciutat ret homenatge als millors 
esportistes locals de la temporada

Más de 500 participantes en la 
I Cursa Popular de Sant Joan Despí
Sant Joan Despí estrenó el pasado 16 de junio su Cursa Popular, que se ha 
disputó por todo el municipio. La carrera coge el relevo de la Cursa de Les 
Planes, que hasta ahora discurría sólo para este barrio santjoanense.
En esta primera edición, organizada por el también novel Club Atletisme 
Sant Joan Despí, participaron un total de 518 atletas.
El ganador fue Albert Castellano (32:19), seguido del atleta local Marco 
Antonio Cepeda (32:57) y de Sergi Enríquez del Pratenc (33:00).
En categoría femenina la ganadora fue la atleta marroquí Hasna Bahom 
(36:23) y completaron podio Raquel Parrado (38:55) y Jessica Bonet 
(42:30). La primera clasi� cada local fue Elena Cosculluela (47:20).

Acte de reconeixement als millors resultats esportius de la temporada acabada de tancar

Albert Castellano y Marco A. Cepeda, primero y segundo  en la Cursa
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L’aleví C del Sant Joan Despí s’imposa 
contra pronòstic al Torneig Cebrià Benages

El passat 9 de juny es va disputar el II Torneig d’Alevins 
Cebrià Benages al Camp Municipal del barri Centre, amb 
la participació d’11 equips provinents de diferents punts 
de Catalunya (Palamós, Cambrils, Sabadell...) i d’Aragó 
(Osca i Montsó). Per part de la UE Sant Joan Despí van 
participar-hi els cinc equips alevins del club. Va guanyar 
el torneig l’aleví C, en una � nal molt emocionant front el 
Catalònia, que no es va decidir � ns als últims minuts.
Un campionat que per segon any va tenir una gran a� uèn-
cia de públic i que cada vegada té més acceptació per part 
del equips visitants.
 
Homenatge a Baldiri Olivé
D’altra banda, el 23 de juny es va celebrar un partit entre els 
equips amateurs del Sant Joan Despí i la UE Cornellà, de 
Tercera Divisió. Es va disputar com a homenatge a Baldiri 
Olivé i Sigalés, expresident del Sant Joan Despí i persona 

Cuatro equipos del fútbol base local culminan con ascenso su brillante temporada

Juvenil A del Levante Las Planas. Después de varias temporadas in-
tentándolo, ha conseguido el ascenso a Primera División en una tem-
porada en la que siempre ha liderado su grupo.

Van participar en aquesta segona edició 
11 equips d’arreu de Catalunya i d’Aragó

Benjamín A del Levante Las Planas. Ha logrado el ascenso a Segunda 
División tras una temporada brillante en la que no ha conocido la de-
rrota y sólo ha cedido dos empates, uno ante su máximo rival, el Ciutat 
Cooperativa.

Cadete A del Levante Las Planas. Ha conseguido el ascenso a Preferente 
tras un mano a mano apasionante con el Cornellà. Al � nal ha conseguido 
un ascenso histórico a una categoría en la que nunca ha militado el club.

Prebenjamín C de la UE Sant Joan Despí. Con su juego combati-
vo, ha sido campeón a falta de cuatro jornadas y sin perder ni un solo 
partido, logrando además una ventaja de 11 puntos sobre el segundo 
clasi� cado.

molt lligada a les entitats culturals de la nostra ciutat.
A l’acte van assistir familiars, amics i companys de 
l’homenatjat, a més de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament.
El resultat va ser de 2-2 i al � nal es va fer lliurament de pla-
ques i premis commemoratius per a la família i  els equips 
participants.

L’aleví C brillant guanyador d’un torneig que agafa prestigi

33333333
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El Govern de la Generalitat s’ha vist obli-
gat a rede� nir el model de les escoles bres-
sol (0-3 anys) per tal de fer-lo sostenible, 
per dos motius:
Els incompliments del govern espanyol en 
el pagament dels compromisos establerts i 
la mala gestió que va dur a terme el Govern 
tripartit en l’àmbit de les escoles bressol.
Pel que fa al primer punt, els governs es-
panyols tant del PSOE com del PP han eli-
minat l’aportació que feien per a les places 
d’escola bressol a Catalunya, fent desaparèi-
xer una partida que, per al curs 2009-2010, 
va ser de gairebé 21 milions d’euros i que, 
per al curs 2010-2011, va ser de més de 17 
milions d’euros. Aquesta dràstica reducció 
de les partides destinades a l’escola bressol 
ha provocat que la Generalitat s’hagi vist 
obligada a reduir les aportacions anuals 
per a cada plaça d’escola bressol. 
Per al curs 2012-2013 l’aportació de la Ge-
neralitat serà de 875 euros/plaça. Es calcu-
la que el preu d’una plaça d’escola bressol 
és de 3.420€ anuals. Per tant, les famílies 
es faran càrrec del 50% del cost de la plaça, 
mentre que la Generalitat i els ajuntaments 
es faran càrrec d’un 25% del cost respecti-
vament.
I quant al segon punt, la gestió irrespon-
sable del Govern tripartit en l’àmbit de les  
escoles bressol ha provocat que el model 
hagi esdevingut insostenible i que sigui 
necessari introduir-hi modi� cacions per 
mantenir-lo. La mala gestió del tripartit ha 
comportat que actualment hi hagi a Cata-
lunya 10.000 places d’escola bressol cons-
truïdes però que no estan ocupades com a 
conseqüència de la mala distribució terri-
torial d’aquestes places. Són places que es 
van construir allà on no eren necessàries.
La Generalitat de Catalunya defensa un 
model d’escola bressol que, considerant 
els nivells de renda de cada família, garan-
teixi la igualtat d’oportunitats i l’equitat en 
l’accés al servei d’escola bressol.

CiU
Escoles bressol i els incompliments 

de l’Estat espanyol

En estos meses, el Gobierno ha puesto en 
marcha las reformas más difíciles e impo-
pulares que España necesita.
Así ha garantizado por ley la estabilidad 
presupuestaria, así como el pacto de Es-
tado con las CCAA en cumplimiento del 
dé� cit.
Ha realizado una reforma laboral que por 
los datos de los últimos cuatro meses em-
piezan a dar sus frutos en a� liaciones, en 
los contratos inde� nidos así como los 31 
mil contratos de apoyo a emprendedores. 
Se han inyectado 35.000 millones a las 
pymes y autónomos con el pago de las 
deudas de la administraciones públicas. 
Se han aprobado medidas para incentivar 
la creación de empresas y empleos como 
la “licencia exprés” y la “segunda oportu-
nidad”.
También se han tomado y se toman me-
didas para hacer más e� caz, austera y 
transparente la administración. Se han 
reducido un 20% las subvenciones a los 
partidos y sindicatos así como la reduc-
ción de consejeros de las empresas públi-
cas y organismos.
Se ha incrementado la lucha contra el 
fraude � scal, laboral y sanitario. Se han 
puesto en marcha reformas � nancieras 
para facilitar el crédito a las familias y 
pymes.
Se ha buscado proteger a los ciudadanos 
más vulnerables como la actualización de 
las pensiones, la minimización de los des-
ahucios y por primera vez, los parados sin 
prestación no pagarán los medicamentos.
La educación es otro pilar, “la reforma 
por la calidad” busca la excelencia, el mé-
rito y el esfuerzo.
En la sanidad se ha buscado garantizar el 
suministro de medicamentos después de 
la quiebra del sistema con 16.000 millo-
nes de deuda que dejó el PSOE. Por eso 
tres exministros del PSOE hablaban del 
“copago sanitario” como “ bueno y edu-
cativo para la ciudadanía”, sabían lo que 
dejaban.

Balance de seis meses 
de reforma

PP

Hi ha la possibilitat que Las Vegas 
Sands Coporation desenvolupi el pro-
jecte anomenat “Eurovegas” en terrenys 
del Delta del Llobregat.
La Generalitat està actuant amb poca 
transparència i no ofereix informació a 
la ciutadania ni als municipis afectats, 
només a través dels mitjans de comu-
nicació i algunes declaracions es van 
coneixent diferents aspectes del què re-
presentarà la implantació d’aquest ma-
crocomplex: 
-S’hauran de modi� car lleis: tabac, ex-
propiació i requalifació del sòl, estatut 
dels treballadors, protecció menors, es-
trangeria, impostos,... 
-Representarà un fort impacte sobre 
el territori: eliminació de part del Parc 
Agrari, soterrament d’una zona del riu, 
augment de la contaminació lumínica i 
acústica que afectarà directament Sant 
Joan Despí, destrucció de part del Delta 
i dels aqüífers, degradació dels espais 
naturals dedicats al lleure, ...
-Hi haurà un augment en les proble-
màtiques socials: inseguretat, ludopa-
ties, prostitució, mà� es,...)
Davant del que ofereix Eurovegas en 
inversions multimilionàries, creació 
de llocs de treball i espais de conven-
cions i turisme, cal dir que les dades són 
confuses. Si en un principi eren més de 
16.000 milions d’euros d’inversió, ara 
ja només són 6.000 milions. Mentre la 
primera informació parlava de 260.000 
llocs de treball, en realitat ara no arri-
ben als 14.000 llocs i molts correspo-
nen a la construcció inicial. Pel que fa 
als espais de convencions i les 36.000 
habitacions cal preguntar-se si això no 
enfonsarà el què ja existeix.
ICV-EUiA estem en contra de la 
instal·lació d’Eurovegas perquè repre-
senta  un model d’especulació que no 
bene� cia ni la nostra ciutat ni la nostra 
comarca.
  

Eurovegas, no

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA



telèfons d’interès

JUNY 2012

Temperatura mitjana: 
22,8ºC · Temperatura màxi-

ma: 32,8ºC el dia 21 · Tempe-
ratura mínima: 14,9ºC el dia 
13 · Precipitació: 11,7 mm 

en dos dies de pluja, un amb 
tempesta

 Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic St. Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Ofi cina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
Autobusos Oliveras 902 02 33 93
Autobusos Mohn 902 02 33 93
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

el temps El juny d’enguany ha estat un mes plenament es-
tiuenc: més càlid del normal, sec i molt assolellat, � ns 

i tot els últims 10 dies es poden considerar com de 
ple estiu. I la precipitacio, que ha estat molt escassa, 

gairebé tota va caure en dues tempestes seguides 
el vespre del dia 3 de juny, per tant, molt a principis 
de mes. Continuem, doncs, amb aquest període tan 
sec que venim arrossegant des de � nals de novem-
bre. Des d’aleshores i � ns al 30 de juny només s’han 

recollit 148 mm, la meitat del que és habitual. Com a 
fenomen curiós del mes cal esmentar que la tempe-

ratura més alta del mes, d’uns 33ºC, es va donar a les 
8 el vespre del dia 21 (justament quan es feia el pregó 

de la Festa Major) ja que, sobtadament, el vent va 
girar a ponent (de l’oest), un vent que quan bufa fa 

pujar la temperatura de manera clara i sobtada, però 
això sí, amb humitat molt baixa i, per tant, sense 

xafogor.

La � nalitat essencial de la política és 
el bé comú. I, servir al bé comú és 
crear i assegurar les condicions de la 
vida social, respectant els drets i lli-
bertats fonamentals de les persones. 
Aquesta seria sens dubte la màxima 
de l’objectiu de la política.
La màxima dels i les socialistes és la 
demanda social, les polítiques públi-
ques, la igualtat, l’estat del benestar, 
atendre les necessitats de la societat 
especialment a qui més ho necessita, 
amb la sanitat i l’educació com a les 
nostres prioritats i com a la millor 
garantia d’igualtat d’oportunitats per 
a tothom.
Ens aquests moments la política i 
els partits polítics estan en descrèdit 
vers la ciutadania i ho estan perquè 
ens hem allunyat poc a poc. Els i 
les ciutadanes han de tornar a estar 
compromesos amb la democràcia, el 
ciutadà no és un client, el ciutadà és 
una persona responsable amb drets 
i deures, però això només  passarà 
quan la política estigui al seu costat, 
al seu servei.
Cada moment històric requereix 
d’accions històriques diferents. 
Aquest és el moment que la políti-
ca en majúscules, de la política de 
proximitat. Ens estan exigint canvis 
profunds i diferenciadors per tornar 
a agafar la seva con� ança, o millor 
dit, per ser mereixedors d’aquesta. 
És moment d’unitat, de treballar, 
d’escoltar, de pensar en el bé comú, 
d’estar al servei de la ciutadania i 
d’intentar preservar l’estat del benes-
tar que tenim.
Això és el que fem els i les socialis-
tes a Sant Joan Despí, estar al carrer, 
escoltar a les persones i continuar 
treballant sempre per la ciutadania. 
Endavant i bon estiu.

La política al servei de 
la ciutadania

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

LA FESTA MAJOR !
• conjunt de vídeos amb les activitats més destacades de la festa

DESPÍ NOTÍCIES
• Festa dels 18! • Final de curs de les escoles esportives • Festes del 
Carme a les Planes • Aquest estiu, campus i casals

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
• Destí: Sant Joan Despí
• Sant Joan Despí es mou amb el cor

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)
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