
L’Ajuntament fa aquest estiu treballs d’asfaltatge en una 
vintena de carrers, a més d’altres obres de millora a la via pública

A l’estiu, fem feina
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Hi ha la creença que a l’estiu tot es ralentitza, però en el 
cas de l’Ajuntament de Sant Joan Despí puc assegurar 
que no és certa. I no em refereixo només a les acti-

vitats socials o culturals que organitzem a la ciutat, enguany 
reforzades amb la programació de les Nits de Juliol i l’estrena 
del nou espai de música i monòlegs Solàrium Nit, a l’espai 
exterior del poliesportiu municipal Salvador Gimeno, així 
com les activitats de davant el centre Miquel Martí i Pol. 

Aquest estiu continuem fent feina en diferents àmbits, per 
exemple, per tal de mantenir en bon estat la nostra via públi-
ca. En aquest sentit s’està desenvolupament un pla d’asfaltatge 
per arranjar aquells punts que presentaven deficiències al 
ferm de la calçada a una vintena de carrers de la ciutat. 

També aquest estiu hem apostat per un programa d’ocupació 
del qual estic molt satisfet: l’Ajuntament ha contractat 50 joves 
per fer feines als diferents departaments de l’administració 
municipal. Són joves amb formació superior –que fa poc 
que han acabat els estudis de grau universitari o de cicles 

formatius– i als quals 
donem una primera 
oportunitat d’accés al 
mercat de treball. A 
banda de guanyar un 
sou, treballen i apre-
nen de la mà del per-
sonal municipal, i po-

den començar a posar en pràctica, en la mesura del possible, 
els seus estudis en  finances, administració, educació, engin-
yeria, arquitectura, comunicació audiovisual, informàtica...

En una situació d’alt nivell d’atur com l’actual, és molt im-
portant que continuem apostant per la formació i per 
l’aprenentatge, per assegurar la competitivitat de la nostra 
societat. Per això he volgut que l’Ajuntament de la ciutat fes 
un esforç i donés una oportunitat a la gent jove de Sant Joan 
Despí que tot just ara comença a obrir-se un camí laboral. Tot 
això, sense deixar la contractació de persones a través dels 
Plans d’ocupació. Ara hi ha un de nou per a la incorporació 
laboral al setembre d’una vintena de persones en atur. 

Aquests dies treballen a 
l’Ajuntament 50 joves que 
han acabat els estudis

Existe la creencia de que en verano todo se ralentiza, pero en 
el caso del Ayuntamiento de Sant Joan Despí puedo asegu-
rar que no es cierta. Y no me refiero sólo a las actividades 

sociales o culturales que organizamos en la ciudad, este año re-
forzadas con la programación de las Nits de Juliol y el estreno del 
nuevo espacio de música y monólogos Solàrium Nit, en el espacio 
exterior del polideportivo municipal Salvador Gimeno, así como 
las actividades frente al centro Miquel Martí i Pol.

Este verano continuamos trabajando en diferentes ámbitos, por 
ejemplo, para mantener 
en buen estado nuestra vía 
pública. En este sentido se 
está desarrollando un plan 
de asfaltado para arreglar 
aquellos puntos que pre-
sentaban deficiencias en el 
firme de la calzada en una 
veintena de calles de la ciudad. 

También este verano hemos apostado por un programa de empleo 
del qual estoy muy satisfecho: el Ayuntamiento ha contratado a 50 
jóvenes para realizar trabajos en los diferentes departamentos de 
la administración municipal. Son jóvenes con formación superior 
–que hace poco que han terminado los estudios de grado uni-
versitario o de ciclos formativos– y a los que damos una primera 
oportunidad de acceso al mercado de trabajo. Aparte de ganar un 
sueldo, trabajan y aprenden de la mano del personal municipal, y 
pueden empezar a poner en práctica, en la medida de lo posible, 
sus estudios en finanzas, administración, educación, ingeniería, 
arquitectura, comunicación audiovisual, informática...

En una situación de alto nivel de desempleo como la actual, es 
muy importante que sigamos apostando por la formación y por el 
aprendizaje, para asegurar así la competitividad de nuestra socie-
dad. Por eso he querido que el Ayuntamiento de la ciudad hiciera 
un esfuerzo y diera una oportunidad a la gente joven de Sant Joan 
Despí que ahora empieza a abrirse un camino laboral. Todo ello, 
sin dejar de lado la contratación de personas a través de los Planes 
de empleo. Ahora hay uno nuevo en marcha para la incorpora-
ción laboral en septiembre de una veintena de personas en paro.

Estos días trabajan en el 
Ayuntamiento 50 jóvenes que 

han acabado sus estudios

Aprofitem l’estiu 
per fer feina

Antoni Poveda, alcalde
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Esport i educació en el lleure
Més matriculacions als campus i casals d’estiu que organitza 
l’Ajuntament i les entitats,  pàg. 12-13

Millores a la via pública
Al juliol s’han iniciat obres en sis punts de la ciutat per millorar la 
mobilitat entre els vianants i els ciclistes, pàg. 6-7

La Festa Major, en imatges
La ciutadania s’aboca en la participació de les múltiples activitats 
programades durant els sis dies de la Festa Major,  pàg. 15-19

Nits de juliol, 
nits de cultura
El solàrium del poliesportiu Salvador 
Gimeno, nou escenari de concerts i 
monòlegs a l’aire lliure , pàg. 23

Primera oportunitat laboral
L’Ajuntament contracta 50 joves amb estudis en grau universitari i cicles 
formatius per donar-los una primera oportunitat laboral , pàg.10-11
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Més cultura, millor ciutat
En els darrers anys l’Ajuntament ha incrementat les propostes culturals amb 

nous programes i activitats adreçades a tots els públics • La xarxa de 
biblioteques municipals, els equipaments més utilitzats

Música, teatre, itineraris cul-
turals, exposicions, xerra-
des, cursos artístics... La 

ciutadania ha experimentat en els 
darrers anys una gran atracció per 
la variada i àmplia oferta cultural 
municipal. L’Ajuntament ha adaptat 
l’oferta de propostes i ha engegat no-
ves iniciatives per donar resposta a les 
inquietuds de la ciutadania amb pro-
grames concrets, com Cultura en fa-
mília (amb tallers infantils a l’Escola 
Municipal d’Art i les biblioteques, tea-
tre, hora del conte...), La ciutat s’omple 
de cultura o els Itineraris culturals per 
les masies i el riu, i amb la millora en 
la gestió a través de diferents eines.

L’aposta teatral
Programes que han revifat aquest es-
perit cultural que ha coincidit també 
amb la incorporació de nous equi-
paments municipals com el Centre 
Cultural Mercè Rodoreda que, amb 
el teatre o la biblioteca, s’ha conver-
tit en un dels motors culturals de la 
ciutat. Així ho demostren dades com 

les 4.261 persones que han assistit als 
espectacles de la temporada de teatre 
que es va cloure al maig amb una ac-
tuació d’òpera. D’aquestes, 744 van as-
sistir als concerts i monòlegs del Ca-
sal de Joves que s’ha consolidat com 

la sala referència dels espectacles en 
petit format. 
Però no només s’han incrementat els 
programes o els equipaments, sinó que 
també s’han introduït noves eines per 
acostar-nos a la ciutadania. Un clar 
exemple és la posada en marxa del web 
www.teatresdespi.cat que ha millorat 
la gestió de venda d’entrades a través 
d’aquest portal que també interactua 
amb la ciutadania amb promocions i 
l’enviament selectiu d’informació so-
bre els espectacles. Casualitat o no, les 

dades demostren que des que va en-
trar en servei aquest sistema, la venda 
d’entrades ha augmentat.

Una xarxa que creix
I si els espectacles guanyen especta-
dors, les dues biblioteques de la xarxa, 
la Mercè Rodoreda i la Miquel Martí 
i Pol han atret durant el 2013 197.688 
usuaris i usuàries amb una mitjana de 
440 préstecs i de 723 lectors cada dia. 
Una xifra que va en augment si tenim 
en compte que aquest primer semestre 
s’han registrat 116.156   visites, 1.624 
més respecte al mateix període de 2013. 
I si les arts escèniques i les biblioteques 
són els principals motors d’aquests 
centres culturals, darrerament s’ha in-
crementat l’oferta amb altres propostes. 
A banda dels tallers familiars i les hores 
del conte (que al 2013 van sumar 773 
participants), el públic adult també ha 
vist augmentada l’oferta amb xerrades 
sobre temàtiques molt variades i amb 
presentacions de llibres. Al 2013, es van 
fer 11 conferències, sis presentacions 
de llibres i quatre tallers per a adults.

Centre Jujol-Can Negre, 
seu de l’Escola Municipal d’Art
És un altre dels epicentres culturals i 
artístics de la ciutat. Una joia del mo-
dernisme que des de la seva rehabili-
tació exterior, al 2010, acull la seu de 
l’Escola Municipal d’Art, que des de 
llavors ha ampliat notablement la seva 
oferta. L’escola ha incorporat en aquests 
anys dues importants novetats: amplia-
ció de la programació al públic adult, 
i incorporació de tallers d’expressió 
plàstica per als infants. Al darrer curs, 
aquest taller d’expressió ha comptat 
amb 73 participants amb edats d’entre 7 
a 13 anys. Però l’aspecte més pedagògic 
no es reflecteix només en aquests ta-

llers, sinó en altres recursos que ofereix 
el Centre Jujol-Can Negre adreçats a 
les escoles, amb tallers i visites als iti-
neraris, o els tallers familiars artístics 
inclosos en el programa Cultura en 
família. Iniciatives que volen esten-
dre la cultura a tots els col·lectius amb 
propostes que s’adaptin a les seves in-
quietuds. Un clar exemple, en són els 
tallers mensuals i trimestrals que or-
ganitza l’Escola Municipal d’Art  i que 
ens permeten aprendre i formar-nos 
en aspectes tan diferents com la joie-
ria, la cuina o la fotografia. Les dades 
del curs 2013-2014 posen de relleu 
aquesta vitalitat amb 510 participants.

Itineraris per la ciutat
Tot i que l’Itinerari Jujol i les visites a 
Can Negre i la Torre de la Creu (amb 
2.144 visites el 2013) són les prota-
gonistes de les rutes culturals per la 
ciutat, en els dos darrers anys el de-

partament de Cultura ha obert la pos-
sibilitat de conèixer el nostre entorn 
amb itineraris guiats per les masies i 
el riu a les quals s’han sumat en aquest 
temps 181 persones. Un itinerari pels 
edificis singulars del barri Centre, i un 
altre sobre l’ahir i el present del barri 
de les Planes –es van fer per primer 
cop durant l’Open Nigth– són les no-
ves propostes per saber-ne més de la 
ciutat. 

Centres cívics, motors de barri
I si les biblioteques i el Centre Jujol-
Can Negre són motors culturals, els 
quatre centres cívics ho són de la par-
ticipació ciutadana amb un ampli ven-
tall de tallers que trimestre a trimestre 
amplia les propostes formatives com 
els idiomes, l’activitat física o les arts. 
Al 2013, unes 4.600 persones van pas-
sar per aquestes quatre instal·lacions 
municipals de manera setmanal.

Varietat d’activitats. Xerrades, presentacions de llibres, exposicicions, espectacles, tallers infantils... 
omplen cada vegada més de participants els equipaments culturals de la ciutat

Equipaments com el 
Centre Cultural Mercè 
Rodoreda han revifat 

l’esperit cultural

EL TEMA

La xarxa de biblioteques i 
el Centre Jujol-Can Negre, 

epicentres culturals 
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El Ayuntamiento realiza este verano 
obras de mejora en el espacio público

En diferentes puntos de la ciudad se llevan a cabo acciones para 
facilitar la movilidad de los peatones

Un nuevo paso para mejorar la movilidad de peato-
nes y ciclistas en puntos estratégicos de la ciudad. 
El Ayuntamiento ha iniciado este mes de julio seis 

obras que permitirán facilitar los desplazamientos de los 
ciudadanos de una manera más segura. Esta primera fase 
se centra en el eje de la calle Creu d’en Muntaner, con cua-
tro intervenciones, y dos más en la calle Riera d’en Nofre 
y en la zona agrícola. La previsión es que todas las obras 
estén finalizadas en la primera semana del mes de agosto. 

Eje de Creu d’en Muntaner
En esta calle las obras se centran en cuatro puntos.  Casi 
en la rotonda donde confluye esta vía con la avenida de la 
Generalitat se trasladará el paso de peatones y el semáforo 
a la vez que se ensanchará la acera a la avenida de la Gene-
ralitat para facilitar el paso. También se plantarán árboles. 
Otra de las mejoras importantes que se notarán en esta ca-
lle, a la altura de Francesc Macià, es la adecuación de las 
aceras para que el cruce facilite la continuidad del carril 
bici. Además se avanzará el paso de peatones para mejorar 
la seguridad y se mejorará el acceso al CAP. Éste es uno 

de los puntos de movilidad estratégicos dada la afluen-
cia de ciudadanos que utilizan servicios como el ambu-
latorio o el colegio Ateneu Instructiu.  También en Creu 
d’en Muntaner, pero en el cruce con la calle Ferrocarril, se 
adecuarán las aceras y el paso de peatones para mejorar 
la accesibilidad. La cuarta intervención en esta calle se ha 
realizado justo en el otro extremo, a la altura del parque del 
Mil·lenari, donde se ha instalado un semáforo y un nue-
vo paso de peatones que mejorará la movilidad desde el 
Eixample. 

Acceso al río, más seguro
Dos intervenciones permitirán que el acceso a la zona 
del río sea más segura. La pavimentación de un espacio 
de prioridad peatonal desde la calle Riera d’en Nofre, que 
tendrá un paso elevado en la esquina con Maria Tarrida, 
facilitará la llegada de los peatones y ciclistas hasta el ca-
mino de la Riera d’en Nofre, ya en la zona agrícola. La ins-
talación de un semáforo en la variante BV-2001 mejorará 
la seguridad. Por último, también se está trabajando en la 
adecuación del camino de Riera d’en Nofre. 
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Calles más seguras y accesibles
En la calle Creu d’en Muntaner, a la altura del parque del Mil·lenari, el Ayuntamiento ha 
mejorado los accesos con la construcción de un paso de peatones y la instalación de un 
semáforo para garantizar la seguridad del alumnado que a partir de septiembre estudiará 
en los módulos de Educación Secundaria Obligatoria del instituto Jaume Salvador i Pedrol 
que construirá este verano la Generalitat.Creu d’en Muntaner

LA CIUTAT

Francesc Macià/Creu d’en Muntaner
Se adecuarán las aceras para que el cruce dé continuidad al 

carril bici y se avanzará el paso de peatones para que sea más 
accesible. También se mejorará el acceso al CAP.

Riera d’en Nofre/BV2001
Entre Riera d’en Nofre y Maria Tarrida se hará un paso 

de peatones elevado y además se instaláará un 
semáforo en la variante a esta altura. 

Riera d’en Nofre (zona agrícola) 
El camino se ha adecuado para mejorar la circulación de 

peatones y ciclistas. Se han rehecho las cunetas, reparado 
una valla lateral y en los próximos días se asfaltará.

Ferrocarril/Creu d’en Muntaner
Las aceras y el paso de peatones de este cruce, ahora en muy mal 

estado, se remodelarán y se adecuarán para mejorar la accesibili-
dad  en esta parte de la calle Creu d’en Muntaner.

Avinguda de la Generalitat/
Creu d’en Muntaner 

Se trasladará el paso de peatones y los semáforos hasta la isleta de 
hormigón, junto a la rotonda. Esto permitirá ensanchar la acera de la 

av. de la Generalitat. También se hará un paso de peatones elevado. 

Riera d’en Nofre

Avinguda de la Generalitat

BV2001

Francesc Macià

Creu d’en Muntaner

Creu d’en Muntaner

carrer de Ferrocarril

Riera d’en Nofre BV2001

Creu d’en Muntaner

Poliesportiu
 

Salvador Gimeno

Creu d’en Muntaner

Parc del 

Mil·le
nari
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Renovación del 
asfalto en 22 calles

Los trabajos se realizan durante el verano

El Ayuntamiento ha iniciado el asfaltado de 
22 calles que mejorarán la seguridad y realiza 

durante el verano otras acciones de mejora 
en diferentes puntos de la ciudad

Quedan por delante varias semanas de obras, pero el plan 
de mejora en las vías públicas que inició el Ayunta-
miento a principios de julio ya ha pasado el ecuador de 

los trabajos previstos. En las últimas semanas, se han asfaltado 
algunas de las principales calles que recoge este plan y que deja-
rá como “nuevas” 22 vías de Sant Joan Despí. Entre las calles que 
ya se han asfaltado se encuentra Gran Capità, Mare de Déu de 
Montserrat (en el tramo desde la escuela Joan Perich Valls has-
ta calle Fontsanta, en el recinto ferial), Marquès de Monistrol, 
TV3, Tambor del Bruc, o Montilla, entre otras. 
La previsión es que las obras finalicen a principios del próximo 
mes de septiembre, que es cuando la ciudad recuperará la “nor-
malidad” después del periodo de vacaciones. Precisamente, las 
obras se están realizando en julio y agosto aprovechando que la 
actividad diaria disminuye debido a las vacaciones. 
En esta primera fase se ha actuado sobre las calles que, según 
un estudio técnico, definían como prioritarias, aunque la previ-
sión es que se pueda mejorar el asfaltado de nuevas vías en una 
segunda fase.

La reordenación del aparcamiento 
mejorará la movilidad en Les Planes
A partir de septiembre los vecinos y vecinas del 
barrio de Les Planes lo tendrán más fácil para 
poder aparcar con la implantación de la zona 
verde de estacionamiento para residentes. En 
los últimos años, el Ayuntamiento, las asocia-
ciones de vecinos y la de comerciantes, además 
de los vecinos, han trabajado codo con codo 
para consensuar una propuesta que ayudara a 
paliar la falta de aparcamiento en la zona. 
La presencia de un volumen importante de ve-
hículos de fuera del municipio que estacionan 
de manera permanente en el barrio y la falta de 

regulación estaba generando cierta saturación, 
con los consiguientes problemas para el ve-
cindario a la hora de encontrar aparcamiento. 
Finalmente, se ha consensuado una propuesta, 
ratificada en asamblea por vecinos y comer-
ciantes, y en el Pleno municipal por todas las 
fuerzas políticas, que establece que las calles 
interiores del barrio se conviertan en zona ver-
de. Además, la propuesta prevee la creación de 
49 plazas de zona azul en los ejes comerciales 
para dar respuesta a una necesidad del comer-
cio de barrio.
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Nuevo asfalto. Como se aprecia en 
las imágenes, el Plan de Mejora en las Vías 

Públicas ha dejado como nuevas calles 
como Marquès de Monistrol (fotografías 

superiores) o Mare de Déu de Montserrat. En 
el resto de imágenes, detalles de asfaltado 

de las calles Mare de Déu de la Mercè y Gran 
Capità, entre Fontsanta y la avenida de 

Barcelona.

Operarios realizando el asfaltado 
en la calle Tambor del Bruc

Bicibox, todo son ventajas
Los gestores medioambientales del Ayuntamiento han aprovechado la afluen-
cia de ciudadanos que estos días van a los casals y campus de verano para 
dar información sobre las ventajas del Bicibox. Nos han recordado que es un 
servicio gratuito, que el hecho de darse de alta como usuario nos facilita un 
seguro en caso de robo, o que lo pueden utilizar los jóvenes a partir de los 
12 años con una autorización de sus padres, madres o tutores. Un sistema de 
aparcamiento que hace más fácil moverse en bicicleta por la ciudad, de forma 
saludable  y sin contaminar. Darse de alta es sencillo: sólo hay que entrar en 
www.bicibox.cat. Los gestores han aprovechado esta campaña para ofrecer 
información sobre otros aspectos relacionados con este medio de transpor-
te sostenible, como la campaña que el Área Metropolitana de Barcelona ha 
puesto en marcha para la adquisición de una bicicleta eléctrica a un precio 
más económico con la posibilidad pagarla a plazos. Más información sobre 
esta promoción en la web del Bicibox.Una ciudadana recibe información sobre el Bicibox

8
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Primera oportunitat laboral

Els nois i noies, amb estudis superiors, graus universitaris i cicles formatius, s’han 
incorporat a diferents departaments de l’administració municipal. Durant aquest 

mes també han rebut formació i orientació laboral

Des del 2 de juliol, 50 joves s’han incorporat a la planti-
lla de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a través del pla 
d’ocupació batejat com Work experience. Amb estudis 

superiors en graus universitaris o cicles formatius, l’objectiu és 
donar-lis una primera oportunitat laboral perquè comencin la 
seva carrera professional. L’Ajuntament els ha contractat durant 
el mes de juliol i, a través de diferents departaments, tindran 
l’oportunitat de desenvolupar una primera presa de contacte 
amb el món laboral. 
Els joves contractats han realitzat estudis molt diversos: 29 han 
cursat cicles formatius de grau superior i mitjà, i 21 han estu-
diat graus universitaris que abasten des d’enginyeries, ciències 
ambientals, història, o educació social, en el cas dels graus; o 
sanitat,  administració, informàtica o educació infantil en el cas 
dels cicles formatius. A més de treballar, també rebran formació 
i orientació laboral.

64 persones contractades
Però aquest no és l’únic pla d’ocupació que s’ha engegat aquest 
any a Sant Joan Despí. Des de gener, 47 persones han treballat a 
l’Ajuntament en diferents plans, i al setembre d’incorporaran 17 

Laia Alcaide, 21 anys, grau en educació infantil

“Em sembla un programa molt interessant per com-
plementar la meva formació, acabo de finalitzar el 
grau en educació infantil. Treballar als casals em per-
met tenir contacte amb infants i m’anirà molt bé per 
a la meva feina”. Alcaide també destaca com les sessions 
de coaching l’ha ajudat a enfocar la recerca de feina i a 
tenir més clar com preparar-se una entrevista, i com fer 
més atractiu el seu currículum.

Cristian López, cicle formatiu superior de 
construccions metàl·liques, 21 anys. 

A banda de les pràctiques del cicle, aquesta és la primera 
vegada que Cristian treballa i està encantat. “No espe-
rava entrar i quan em van agafar no m’ho podia 
creure. Estic aprenent molt, m’estan ensenyant a 
posar en pràctica tot el que he après estudiant. Per 
a nosaltres, que acabem d’estudiar, això és molt 
important”.  Vol aprofitar al màxim aquesta oportunitat.

Aitana Bretón i David Panicello, grau en comunicació 
audiovisual i cicle formatiu superior en Realització i 
Multimèdia, respectivament, 21 anys.

“Estic contenta de poder posar en pràctica el que 
he après a la carrera, molt teòrica. Per a mi és una 
oportunitat de tenir una experiència laboral i, so-
bretot, d’aprendre”, comenta Aitana Bretón que aquest 
any ha finalitzat els seus estudis. Per David aquesta és la 
primera feina: “Crec que és molt interessant que es 
facin projectes així. Espero agafar experiència en 
el món audiovisual, un sector difícil, i començar a 
tenir un currículum que m’ajudi a trobar feina”.

Rubén Álvarez, grau en història i cicle formatiu superior 
d’animació turística, 25 anys. 

Álvarez aplica els seus coneixements d’història i animació 
turística treballant a Can Negre: “és una oportunitat 
única de conèixer una feina nova  i de posar en 
pràctica les meves habilitats. Acabo de finalitzar 
el grau en història i un projecte així és una bona 
oportunitat per aplicar part del que he après”. 
Álvarez, que també ha fet un grau en animació turística 
i un altre en prevenció de riscos laborals, creu que és una 
oportunitat que no es pot desaprofitar “és una feina que 
m’agrada, m’agradaria treballar a l’administració”.

experiència aprenentatge

currículum oportunitat

L’Ajuntament contracta 50 joves en 
acabar els seus estudis superiors

WORK EXPERIENCE: FENT FEINA A L’AJUNTAMENT

El programa Work Experience se suma als diferents plans d’ocupació municipals

Formació. Les jornades de treballs s’han complementat amb ses-
sions de formació, com la que veiem a la fotografia

més, un total 64 persones, respecte a les 28 que van participar 
l’any passat.
Plans d’ocupació que han ajudat a alleugerir les dades de l’atur. 
Segons l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat durant aquest 
primer semestre l’atur ha baixat cada mes a Sant Joan Despí. 
Si al gener l’índex de persones sense feina era d’un 14,4%, al 
juny es va tancar amb un 12,6% per sota de la mitjana comarcal 
(14,8%), de l’àrea metropolitana (14,7%) i de Catalunya (14,5%).
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Aprenent en bona companyia
Campus, casals, colònies i campaments: els infants es diverteixen aprenent

Els infants passen l’estiu compartint, fent esport i aprenent als casals i 
campus que organitzen l’Ajuntament, les entitats i les escoles

L’escola es va acabar per els infants 
però no les activitats. Des del 25 
de juny, els nens i les nenes i els 

joves poden gaudir d’un munt de pro-
postes lúdiques i esportives, i, sobretot, 
educatives, amb els casals i campus que 
organitza l’Ajuntament, les entitats i les 
escoles. Enguany s’han ofert al voltant 
de 2.000 places en les quals encara hi 
ha lloc depenent dels torns. Enguany 

força infants s’han animat a participar 
als campus esportius que organitza 
l’Ajuntament als poliesportius Salvador 
Gimeno i Francesc Calvet, on ha aug-
mentat l’ocupació. Si l’any passat es van 
ocupar 1.045 places durant la darrera 
setmana de juny i juliol, al tancament 
d’aquest Butlletí (les xifres poden va-
riar ja que encara s’hi poden apun-
tar) les places cobertes eren de 1.170. 

L’increment s’ha notat sobretot en el 
poliesportiu Francesc Calvet.
Pel que fa als casals que realitzen El 
Nus i El Tricicle l’ocupació s’ha man-
tingut en la mateixa línia que l’any pas-
sat, destacant una lleugera ocupació a 
partir del segon torn. Recordeu que al 
setembre també es faran casals i cam-
pus. Podeu consultar l’oferta al web 
www.sjdespi.cat.
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Feina que val un premi
L’actual director del futbol formatiu del FC Barcelona, Jordi Roura; l’empresa Nobel 
Plastic; l’arquitecte i responsable de l’exposició de Catalunya a la Bienal de Venècia, 

Josep Torrents; els dos establiments de Moda Paqui; el jove campió d’snowboard 
Jan Pujol; la jove estudiant Irene Campo i els voluntaris lingüístics de Sant Joan Despí 

han rebut enguany un meritori renoneixement públic de la ciutat

Lliurament dels Premis Sant Joan Despí 2014 

El primer dia de Festa Major és tradició fer un re-
coneixement públic des de l’Ajuntament a dife-
rents persones, empreses o col·lectius de la ciu-

tat que han destacat durant l’any en diferents àmbits.
En aquesta ocasió han rebut el Premi Sant Joan Des-
pí l’exentrenador i actual director del futbol formatiu 
del FC Barcelona, Jordi Roura, veí de Sant Joan Despí, 
per la seva àmplia trajectòria i la promoció dels valors 
esportius; l’empresa Nobel Plastic, que porta 25 anys a 
Sant Joan Despí adaptant-se als nous reptes industrials 
en el seu àmbit, la producció de tubs per a l’automoció; 
l’arquitecte Josep Torrents, comissari de l’exposició Ar-
quitectures empaltades, dedicada a Josep Maria Jujol i 
que es pot veure a la Bienal de Venècia; el comerç local 
Moda Paqui, dedicada a la venda de roba de vestir i ín-
tima amb 22 anys d’experiència en el sector; l’esportista 
Jan Pujol, que amb tan sols 18 anys ja té un futur pro-
metedor en l’snowboard, esport amb el qual ha estat 
campió de Catalunya dues vegades, campió i subcampió 

d’Espanya i novè a l’europeu de França; l’Irene Campo 
que ha rebut el Premi de Recerca de Secundària promo-
gut pel Parc Científic de Barcelona per un treball sobre 
tècniques de fabricació a la micro i nano escala per a 
l’aplicació de productes biomèdics, i per últim, tam-
bé van rebre el premi la desena de voluntaris lingüís-
tics que gràcies als grups de conversa en anglès, fran-
cès i alemany contribueixen a fomentar l’aprenentage 
d’idiomes en el marc del projecte Sant Joan Despí, una 
ciutat plurilingüe.
Els guardons es van lliurar el dijous 19 de juny al Tea-
tre Mercè Rodoreda durant la tradicional recepció 
d’entitats de Festa Major, en un acte conduït per la que 
ha estat enguany pregonera de la festa, l’actriu Carme 
Pla. Amb aquest acte, l’Ajuntament vol també estendre 
el reconeixement de la ciutat a les entitats, empreses o 
ciutadans que treballen durant tot l’any per fer de Sant 
Joan Despí un municipi ple d’alternatives culturals, es-
portives, solidàries i formatives per a la ciutadania.
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Premis a l’Excel·lència. Els premis a la constància i l’esforç. El 25 
de juny l’alcalde, Antoni Poveda, va lliurar els Premis d’Excel·lència 
als 21 joves que han obtingut els millors expedients en els centres 
educatius de Sant Joan Despí en l’ESO, el batxillerat i els cicles for-
matius. Per premiar aquesta excel·lència, a banda d’un diploma, 
van rebre vals descompte per a les piscines recreatives, la tempora-
da de teatre i els tallers del Casal de Joves El Bulevard.

Ampliant 
l’experiència a Itàlia
Carla Pérez, alumna del PQPI de Sant Joan 
Despí, realitza una estada formativa a Torí 

gràcies al programa Leonardo da Vinci

Al setembre, proves de nivell 
dels nous cursos de català
Els propers 16, 17, 18, 22 i 23 de setembre es fa-
ran les proves de nivell i les matrícules dels nous 
cursos de català a l’Àrea de Serveis a la Persona, 
de 10 a 12 h i de 17 a 19 h. Els cursos incorporen 
reduccions en el preu de la matrícula per a les 
persones que estiguin a l’atur, membres de famí-
lies nombroses, monoparentals i pensionistes. 
Més informació al telèfon 93 477 00 92.

Nous horaris als ambulatoris 
durant el mes d’agost
Del 4 al 29 d’agost els dos ambulatoris de la 
ciutat modificaran el seu horari. L’ambulatori de 
les Planes obrirà de 8.30 a 15 hores, mentre que 
el de Sant Joan Despí 1, al barri Centre, ho farà 
de 13.30 a 20 hores.

Recollida de tiquets per a la 
Paella de la Gent Gran
L’11 de setembre, al parc de Sant Pancraç, es 
tornarà a fer la Paella de la Gent Gran. Les 
persones grans de la ciutat rebran aquest mes 
una carta a casa seva que hauran de portar a 
l’Àrea de Serveis a la Persona, els centres cívics o 
l’Ajuntament per recollir les invitacions neces-
sàries per participar en aquesta activitat. Recor-
deu que es podran recollir fins al 9 de setembre.

Reestructuració del servei 
d’intervenció especialitzada en 
violència masclista

El Ple va aprovar al juny amb els vots favorables 
del PSC i ICV-EUiA, l’abstenció del PP i el vot 
en contra de CiU, una moció presentada per 
ICV’EUiA contra la reestructuració d’aquest ser-
vei públic d’àmbit comarcal ubicat a Sant Feliu 
de Llobregat. Aquest servei d’atenció a les dones 
i els seus fills i filles ofereix una atenció integra-
da des del 2006 i compta amb 11 professionals, 
que ara prescindirà de tres professionals segons 
indicacions del departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat per raons de redistribu-
ció pressupostària, segons explica la moció.

La Carla Pérez no pot estar més contenta. Al juny va tenir l’oportunitat 
de participar, a través d’una subvenció del programa europeu Leonar-
do da Vinci, en una estada formativa a Torí, Itàlia. Ella i 19 alumnes 
més dels 130 cursos dels PQPI-PTT que s’imparteixen a Catalunya 
va estar escollida per viatjar a Torí on va fer pràctiques en una botiga 
d’esport i classes d’italià. La Carla ha participat en els últims mesos 
en un programa de transició al treball en què ha rebut formació en 
auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. “Al principi em feia 
una mica de respecte. Però ha estat una experiència molt positiva 
i he tornat amb més ganes d’estudiar”, comenta. El programa PQPI 
ha canviat les seves perspectives de futur. Ha passat de no haver fina-
litzat els estudis de l’ESO a voler iniciar un grau mitjà de comerç. “Al 
PQPI m’han obert els ulls”, conclou.

Durant l’estada formativa la Carla va treballar en una botiga de roba esportiva
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El Geganters de 
Sant Joan Despí , 
d’aniversari: van 
celebrar 30 anys de 
la Trobada de 
Gegants amb colles 
arribades d’arreu

FESTA MAJOR

La festa més llarga

L’actriu de T de Teatre Carme Pla  –a dalt, a l’esquerra– ha estat enguany l’encarregada de donar el tret de sortida a la festa, amb un simpàtic pregó ple de referències 
a Sant Joan Despí. El primer dia de festa, divendres 20 de juny, vam poder gaudir de la novena mostra de coreografies de festa major –a dalt, a la dreta–, de les 
populars cançons del Grup Tribut a ABBA –a sota, a l’esquerra– i dels sorprenents  i ‘elàstics’ Cabaret Elegance.

Multitudinària festa dels ‘VaParirTour’. Els locutors de l’emissora Ràdio Flaixbac van tornar a omplir  –la  nit de divendres 20 de juny– de gom a gom el parc de la 
Fontsanta de joves que no van parar de ballar al ritme de la música més actual.

De tapa en tapa. Un total de 48 tapes, 
en diferents establiments comercials, van fer de la quarta 
Ruta de la tapa de Festa Major tot un èxit

Molta ballaruga. Orquestres i conjunts de tota mena –dels més clàssics 
als més originals– han fet moure el cos durant els dies de la festa. A l’esquerra, 
l’orquesta Montgrins i, a dalt, el conjunt Marabunta.

Han estat sis dies de festa grossa –oficialment, del 19 al 24 de juny– tot i que amb un intens 
pròleg i epílog els dies previs i posteriors, tot sumant més d’una seixantena d’actes que han 
aplegat centenars de persones que han omplert de nou places, carrers i parcs. La Festa Major 
de 2014 ens ha deixat moments de diversió i alegria, que resumim en aquest àlbum fotogràfic.

Chenoa omple de ritme el 
parc Fontsanta. La cantant va 

presentar les seves noves cançons 
incloses al disc ‘Otra dirección’ sense 

oblidar alguns temes que 
l’han convertida en una de les 

intèrprets més populars
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La festa dels més petits. Com cada any, les propostes festives són un dels elements destacats de la programació de la Festa Major de Sant Joan Despí. 
Els infants, en aquesta ocasió, van ser un públic molt actiu en espectacles molt variats i participatius com ara –d’esquerra a dreta i de dalt i baix– la Festa d’Aigües, el 
Rebombori de festa al parc de la Fontsanta, l’espectacle Balla a l’aigua i la sorprenent posada en escena de Tandarica Circus.

Dies de tradició i de cultura. La Festa Major és també moment per a gaudir de les tradicions culturals: d’esquerra a dreta,  la ballada de l’Esbart Dansaire, la 
Velada Flamenca del Centre Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, la balllada de sardanes de l’Agrupació Sardanista local, la diada castellera de Festa Major, flors 
decorant els carrers amb motiu de la celebració del Corpus i la tradicional exposició d’artistes de Sant Joan Despí, celebrada a Can Negre.

El monologuista Txabi Franquesa va actuar a la plaça del Mercat; la màgia del Mag Edgar va omplir la plaça de Maria Aurèlia Capmany i els vehicles 
clàssics van recòrrer de nou els diferents barris de la ciutat gràcies a l’associació Clàssics Despí
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Tres dècades de Correfoc: 
la colla de Diables va 

celebrar els 30 anys viscuts 
al ritme de la pòlvora amb 

l’espectacle Aniversarius

Nit de Sant Joan. L’arribada de la Flama del 

Canigó (a dalt) va ‘encendre’ la Nit de Sant Joan a la 

ciutat, on no hi van faltar les orquestres i les revetlles 

a tots els barris (fotografies inferiors) ni la Nit del Ros, 

l’espectacle de foc amb la tradicional foguera (a la dreta).
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Vinyoli es fusiona amb Jujol en 
un concert a la Torre de la Creu
La Torre de la Creu va acollir, divendres 4 de juliol, un concert amb 
obres modernistes de compositors catalans com Enric Granados, 
Albèniz, Morera i Vinyoli. El concert, a càrrec del guitarrista i com-
positor Jaume Torrens i el tenor Jordi Mas, va significar l’homenatge 
de la ciutat al poeta Joan Vinyoli, amb la composició d’un lied amb 
un text del famós poeta.  L’acte va estar emmarcat dins l’Any Vinyoli 
que commemora aquest 2014 el centenari del naixement del poeta 
que va viure a Sant Joan Despí entre 1919 i 1921 a Cal Bernis. Foren 
pocs anys però prou importants a la seva vida per convertir els seus 
records de Sant Joan Despí en un íntim i sentit poema Retrat de 
família on reviu la seva infantesa al jardí de Cal Bernis.

Festa índia al parc. Dins de les activitats de Nits de Juliol, el 5 
de juliol es va fer una Holli (festa d’orígen indi) al parc de la Fonstanta

Nits plenes de sensacions
Bona acollida d’un nou espai d’oci estiuenc a la ciutat

El Solàrium Nit acull música i monòlegs en horari 
nocturn a l’espai exterior del poliesportiu Gimeno

Arriba l’estiu i amb ell moltes propostes per gaudir del temps 
lliure. La proposta cultural estiuenca Nits de juliol es va 
obrir el 3 de juliol amb l’actuació del cantautor Dani Fla-

co, que va estrenar una de les noves ubicacions del programa, el 
solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno, que sota el nom So-
làrium Nit oferirà fins al 24 de juliol diferents actuacions. Un nou 
espai que ha esdevingut una bona alternativa en les caloroses nits 
d’estiu. Encara, però, queden algunes activitats per endavant com 
el concert de Juke Movie (24 de juliol).

LA CULTURA

Les tapes més originals i saboroses
Èxit de participació en la IV edició de la Ruta de la Tapa

L’itinerari gastronòmic de la Festa Major va registrar un volum de vendes de 37.000 
euros  amb la venda de 18.500 tiquets de tapa i beguda a dos euros

Forastock, fira de rebaixes

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, Ana García, Laura Muñoz i Andrea Fernández, de Chocolat Café, amb la tapa delícia ibèrica amb salsa d’Idiazabal i verduretes 
amb tempura; Jo Baixas, del restaurant Follia, amb la tapa neula amb formatge roquefort i tomàquet sec; Ricardo Giménez, d’Amybar, amb la tapa Mar, Tierra i 
Fuego, i Montse Babot, del Restaurant Can Pau Torrents, amb la tapa Maki de recuit de cabra i jabugo

Un any més, la Ruta de la Tapa de la Festa Major va esde-
venir el punt de trobada gastronòmic de la festa. Durant 
aquests dies els establiments de restauració que es van 
sumar a la iniciativa van vendre 18.500 tíquets de tapa i 
beguda que al preu de dos euros va representar un volum 
de vendes de 37.000 euros. 
Molt bona acollida va tenir també el concurs per escollir 

la tapa més saborosa i la més original, amb 1.756 vota-
cions realitzades directament pels clients. La tapa més 
original la va preparar Chocolat Café, seguides de les 
que van cuinar Follia i Amybar. Chocolat Café també va 
aconseguir el primer lloc en la categoria de la tapa més 
saborosa, seguida de Can Pau Torrents i Amybar, segons 
les votacions dels ciutadans.

Diversos establiments comercials adherits a 
l’associació Activa Despí van participar el  5 de juliol 

en la primera fira de rebaixes Forastock, que es van 
organitzar a la plaça del Centre Cultural Mercè Ro-
doreda.  Els comerciants van aprofitar el primer cap 
de setmana de rebaixes per treure al carrer els seus 

productes per animar a la compra. El balanç ha estat 
força positiu i l’entitat ja pensa en una segona edició.
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La nova programació 
de teatre i 

espectacles, a punt

El grup de pop català Mishima obrirà la temporada

Tot i que fins al setembre no comencen les representacions, 
ja es coneix el programa de tardor i hivern de la programació 
de Teatresdespí (entrades on line a teatresdespi.cat), plena de 

música, teatre de qualitat i espectacles sorprenents

Una doble representació teatral concebuda com una festa entre actors i pú-
blic (Que vaya bonito, de la companyia Teatro de Cerca) ha servit enguany 
per presentar la nova programació de teatres i espectacles de Sant Joan 

Despí, que tornarà a aixecar el teló el proper mes de setembre. Les propostes dels 
escenaris santjoanencs per a la tardor continuen apostant per espectacles de qua-
litat i de diferents gèneres als equipaments habituals, el teatre Mercè Rodoreda i la 
sala El Buelvard, consolidada com a espai de petit format. El grup català Mishima 
obrirà la temporada amb un concert

Escena 25: vint-i-cinc euros per anar al teatre
Una de les novetats de la propera temporada és la inclusió d’alguns dels espectacles 
a la campanya Escena 25, que vol promoure l’assistència al teatre entre els joves 
d’entre 18 i 25 anys. Per tal de participar en Escena 25, els joves s’han d’inscriure 
–a partir del setembre– al web www.escena25.cat, on han de seleccionar i reservar 
els espectacles i els concerts als quals vulguin assistir (identificats amb la imatge 
de la campanya) per, posteriorment, recollir l’entrada a la taquilla. Cada jove ins-
crit hi podrà bescanviar fins a 25 euros per una entrada o 12,50 per dues.

Presentació de la temporada. Dues representacions de l’obra ‘Que vaya bonito’ –dissabte 12 de juliol– va 
servir per presentar la proposta de la nova temporada de teatre i espectacles de Sant Joan Despí
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Places vacants 
a les escoles bressol públiques
Les places disponibles són: 
8 per a infants nascuts l’any 2014,
4 per als de 2013 i 28 per als de 2012

Informació i inscripcions: al Departament     
d’Educació i Família (Àrea de Serveis a la Persona,    
av. de Barcelona, 41, telèfon 93 477 00 51)

Art figuratiu i abstracte es fusionen 
en la nova exposició de Can Negre

Exposició al Centre Jujol-Can Negre del 4 al 28 de setembre

Marc Andreu, veí de Sant Joan Despí, presentarà una mostra de temàtica 
etnogràfica on la pintura i l’escultura es converteixen en peces úniques 

L’obra de Marc Andreu està impregnada dels seus 
viatges per Àfrica i Àsia. Pintor autodidacta 
“vaig fer classes amb un professor fa molt de 

temps, però bàsicament el que he après ha estat de 
forma autodidacta”, Andreu torna a exposar a Can 
Negre 15 anys després amb una obra on la pintura i 
l’escultura es fusionen en una única peça. “Pinto so-
bre tablet, una fusta molt prima i dura, amb acrí-
lic, tot donant-li una importància molt rellevant 
als marcs, fets amb fusta de roure, molt gruixada”, 
explica l’artista que va aparcar durant un temps la seva 
passió per pintar a causa de la feina, la mateixa que, 
d’altra banda, li ha servit d’inspiració “la meva fei-
na, lligada al tèxtil i l’artesania en països sobretot 
africans i asiàtics, m’ha servit d’inspiració. Aquesta 
temàtica etnogràfica es pot veure clarament en les 
obres que presento”.
Andreu ens avança que, a la mostra que podrem veure 
al Centre Jujol-Can Negre del 4 al 28 de setembre, ob-
servarem dos estils diferents: “un més figuratiu, més 
pensat i elaborat, en un format més gran, i un altre 
en paper, de dimensions més petites, que són pintu-
res més espontànies, abstractes”. Serà, doncs, un bon 
moment per comprovar l’evolució d’aquest autor que 
ha exposat entre d’altres llocs a França o al País Basc.

Vols exposar al Centre Jujol-Can Negre?

El Centre Jujol-Can Negre ha obert el termini  
del 15è concurs de selecció de projectes plàstics 

que poden exposar a Can Negre. Els artistes 
que vulguin participar-hi poden presentar les 
obres propostes fins al proper 31 d’octubre al 

Centre  Jujol-Can Negre (plaça Catalunya, s/n, 
08970 Sant Joan Despí). Aquesta convocatòria 

vol donar l’oportunitat d’exposar l’obra artística 
de col·lectius o propostes individuals a través 

d’una convocatòria pública per exposar en un 
lloc privilegiat: el Centre Jujol-Can Negre.

Els marcs, de fusta de roure, es fusionen amb la pintura

Els teatres municipals fan xarxa
Més cooperació entre els espais escènics per programar obres de qualitat

Els teatres de Sant Joan Despí s’han 
sumat a la iniciativa Teatres en Xarxa 

de la que formen Sant Boi, Sant An-
dreu de la Barca, Barberà del Vallès, 

Ripollet i Tordera. L’objectiu és establir 
sinergies amb equipaments escènics 

públics d’aforament mijtà, com els de 
Sant Joan Despí, per cooperar i acon-

seguir d’aquesta manera un millor ren-
diment social i econòmic per acostar 
produccions de qualitat a la ciutada-

nia, o fins i tot fer coproduccions.

Biblioteques, també actives a l’estiu
Farcellets de lectura • Bibliopiscina • Selfies de lectura • Horaris a l’agost 

Les activitats lligades a les biblioteques no paren, com per 
exemple, el servei de bibliopiscina a les Piscines Recreati-
ves Fontsanta (de dimarts a diumenge de 14.30 a 18.30 h). 
El que sí variarà és l’horari a l’agost: la Mercè Rodoreda 
romandrà oberta de l’1 al 14 en l’horari habitual, mentre 
que la Miquel Martí i Pol ho farà del 18 al 31. Els dissabtes 
romandran tancades. D’altra banda, aquest estiu ens convi-
den a fer-nos els populars  selfies (autoretrats) on aparegui 
la lectura que hem escollit i de fons el lloc on passem les 
vacances. Les fotografies es penjaran a les xarxes socials. 
Per últim, si passeu per la biblioteca Miquel Martí i Pol 
podreu escollir entre un seguit de “farcellets” (packs de 
lectura, música i cinema) sobre temàtiques molt diverses.La biblioteca Miquel Martí i Pol ha preparat packs temàtics de lllibres, cds i dvds

El regidor de Cultura, Àlex Medrano, amb la resta de representants municipals que formen part del projecte
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Festa per als joves que fan 18 anys aquest 2014
Prop de 250 nois i noies que enguany arriben a la majoria d’edat van participar a la Festa dels 
18 que es va celebrar l’11 de juliol a les piscines recreatives de la Fontsanta. A banda de “bufar” 
les espelmes d’un gegantí pastís (com vegeu a les imatges és un inflable amb forma de pastís), 
els joves van participar en un concurs que, entre d’altres premis, els va obsequiar amb una 
bicicleta i vals destcompte per als tallers d’El Bulevard, o la temporada d’espectacles; jocs de 
màgia, i fins i tot en dos tallers, un de polseres i un altre de cocktails sense alcohol.

26

festa dels 18 anys • vacances d’infants del Sàhara • prova solar a la Torre de l’Aigua • fi de curs al F. Ferrer i 
Guàrdia • Bus Turístic de gent gran • àvia centenària • exposició PSUC •  les Planes, de festa • DACMA

EN IMATGES
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Fi de curs a l’institut 
Francesc Ferrer 
i Guàrdia
El 26 de juny, l’Auditori Miquel Martí 
i Pol va acollir l’acte de lliurament de 
les orles de l’alumnat de l’ESO, batxi-
llerat i cicles formatius de l’institut 
Francesc Ferrrer i Guàrdia. A la dreta, 
l’alumnat de la promoció de Batxille-
rat, i a sota, el de la ESO.

El barri de les Planes vibra amb les festes del Carme
Els dies 11, 12 i 13 de juliol Les Planes es va omplir d’activitats per gaudir de les seves 
festes. A les imatges, el festival amb balls de les entitats que es va realitzar després del 
pregó, enguany a càrrec de José Rafael Bujalance, director de l’escola El Gran Capità (a 
la imatge). Durant el cap de setmana es va fer una cercavila, una mostra d’entitats, un 
sopar popular, balls, activitats infantils, etc.

Tastet solar a la Torre de l’Aigua

La gent gran, de turisme nocturn amb el Bus Turístic
Un any més, la gent gran va poder participar en una ruta nocturna per Barcelona en el Bus 
Turístic que els va portar, entre d’altres llocs, a la Sagrada Família, o les Fonts de Montjuïc.

Infants sahrauís
A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, amb els 
quatre nens i nenes saharauís i les famílies 
amb qui passaran aquest estiu. 

Àvia centenària
L’alcalde, Antoni Poveda, va visitar el 30 de juny 
la Maravillas Hernández a la residència Sophos 
de Sant Joan Despí per felicitar-la en una data 
molt especial: el seu cent anys. A la imatge, amb 
el seu fill Juan García Hernández.

La història del PSUC
Els papers de Salamanca confiscats al 
PSUC retornen al Baix Llobregat en el 
marc de l’exposició La infància del PSUC 
(1936-1939), que s’ha pogut veure al 
Centre Mercè Rodoreda fins al 19 de juliol.

Associació DACMA
DACMA va lliurar a l’Institut Oncològic de 
Catalunya els 3.000 euros que han recollit 
de donacions ciutadanes en diferents ac-
tes, i de les entitats Balldespí, Chatango i el 
torneig de mares de la Unió Esportiva.

Fideuà amb energia cent per cent renovable. El 28 
de juny més d’una trentena de ciutadans i ciuta-
danes van visitar les instal·lacions del dipòsit de la 
Fontsanta, inclosa la Torre de l’Aigua, i després van 
fern un tastet de fideuà feta amb una cuina solar.
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També es va homenatjar als esportistes que han assolit èxits durant la temporada

29

Els equips que han pujat de categoria van 
rebre el reconeixement de la ciutat

Un any més va tenir lloc l’acte protocolari de reco-
neixement a les entitats que han aconseguit ascen-
sos o bé èxits a nivell estatal. El Pati del Diamant 

del Centre Mercè Rodoreda va ser l’escenari el dia 26 de 
juny d’aquest acte en què l’alcalde, Antoni Poveda, va rebre 
els representants dels equips de la nostra ciutat i esportis-
tes que han aconseguit fites destacades.
Van rebre trofeu els equips sènior femení i júnior i juvenil 
masculí del Club Hoquei Línia Jujol, així com l’entrenador 
d’aquests tres equips, Giuseppe Távano; el juvenil-cadet 
femení del FC Levante Las Planas; el juvenil B de la UE 

Sant Joan Despí; els equips juvenil i veterà del Club Tennis 
Taula Ateneu 1882 i, individualment, la seva palista Gem-
ma Peñafiel; l’equip júnior masculí del Bàsquet Sant Joan i 
els sèniors masculí i femení de l’Handbol Sant Joan.
Individualment també van rebre trofeus pels seus èxits 
cinc tiradors del Club Arc Despí: José García Simón, Enri-
que Flores, Raquel Armentano, Francisco Javier Madrigal 
i Antonio Cabellos; Joanna Vega, del FC Levante Las Pla-
nas; Rubén Cabello, Xavier Ribas, Mar Boronat i Laia Ros, 
tots quatre de l’Handbol Sant Joan, i Xavier Ribas, Mar 
Boronat i Marina Llauradó, del Club Hoquei Línia Jujol.

DESPÍ ESPORT

Els campus esportius d’estiu continuaran al setembre
Al mes de setembre encara continuen les vacances escolars 
i és per aquest motiu que els poliesportius municipals con-
tinuaran donant servei de campus esportius. Concretament 
s’ofereixen dos torns, un que va de l’1 al 5 i l’altre del 8 al 10 
de setembre. 
Els campus esportius ofereixen una sèrie d’activitats espor-
tives dirigides als infants nascuts entre el 2002 i 2010 amb 
diferents possibilitats horàries. 
Podeu rebre més informació a la recepció dels poliesportius 
o consultant al web www.despiesport.cat Els primers dies de setembre també es podrà gaudir dels campus esportius
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 
del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

Juliol

eXPoSiCionS
del 4 al 28 de setembre
Pintures de Marc andreu
Centre Jujol-Can Negre

27 diumenge
 D’11 a 13  hores
 iTineRaRi ModeRniSTa JuJol
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia al telèfon 93 373 73 63 o bé al   
 correu cannegre@sjdespi.net. 

SeTeMBRe

 11 hores
 FeSTa Cloenda CaSalS i CaMPuS
 parc del Mil·lenari
 amb activitats infantils i tradicional ‘ruixada’ d’aigua

25 divendres

19 divendres

 21 hores
 SoPaR ConCeRT:
 MaRina BBFaCe 
 & THe BeeTRooTS
 casal de joves El Bulevard
 la sala El Bulevard inicia la programació   
 d’espectacles amb aquest concert d’un grup 
 que suma el funk més contundent, el soul més   
 intens i la força del rock. Preu 18 €. Entrades a   
 www.teatresdespi.cat

 fins al dia 21
 FeSTeS al BaRRi
 ReSidenCial SanT Joan
 plaça Estatut i altres escenaris
 Fins diumenge 21 de setembre, aquest barri 
 celebra un bon grapat d’activitats amb motiu de 
 les seves festes.

11 dijous

 19 hores
 Ballada de SaRdaneS
 plaça de Catalunya
 amb la Cobla Vila de Caldes
 

fins al 14 d’agost
Mercè Rodoreda
dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 14 h
de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

del 18 al 31 d’agost
Miquel Martí i Pol
dimarts i dijous, de 10 a 14 h, 
de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

horari d’agost

6  dissabte
 a la tarda
 MeMoRial gaBRiel BoSCH
 circuit urbà
 36a edició d’aquesta competició ciclista per a 
 cadets i júniors

 14 hores
 Paella de la genT gRan
 parc de Sant Pancraç
 Cal invitació prèvia, recollida de tiquets als cen-  
 tres cívics, a l’Àrea de Serveis a la    
 Persona i l’Ajuntament. El recinte obre   
 a les 13 hores.

 17 hores
 Ball de la genT gRan
 jardí del casal de la gent gran
 

7   diumenge
 
 Final TeMPoRada PiSCineS 
 piscines d’estiu Fontsanta
 darrer dia de la temporada de les piscines recreatives

14 diumenge
 a partir de les 10 hores
 FESTA D’INICI DE LA 
 TeMPoRada delS    
 PolieSPoRTiuS MuniCiPalS
 poliesportiu S.Gimeno i parc Mil·lenari
 Per tercer any vinculem la festa a una causa solidària:  
 es realitzarà una recollida d’aliments per a les famílies  
 més vulnerables. És per aquest motiu que per   
 participar en qualsevol de les activitats programades  
 s’haurà de col·laborar amb l’aportació d’aliments.

 Activitats:
 10 h, cursa a peu no competitiva pels carrers
 de la ciutat. De 10.30 a 11.30 h. master class ciclo   
 indoor. De les 12.15 h a 13.15 h, sessió de Zumba.  
	 Inflables	per	als	més	petits,	mini	ping-pong,		 	
	 pequefitness,	inflable	aquàtic	a	les	piscines	i	tallers		
 d’activitats infantils.

10 dimecres
 22.30 hores
 MaRXa de ToRXeS
 plaça Mercè Rodoreda
 l’Assamblea Nacional Catalana organitza aquesta  
	 marxa	que	sortirà	des	de	la	plaça	Mercè	Rodoreda		
	 i	recorrerà	els	carrers	de	Frederic	Casas,	del	Mig,		
 de Jacint Verdaguer, passeig del Canal, Cor de   
 Flora, les Torres, Baltasar d’Espanya, Bon Viatge,  
 Torrent d’en Negre i plaça de Catalunya.

 18 hores
 HoRa del ConTe: “Qui vola en  
 aquesta escombra?”
 biblioteca Mercè Rodoreda
 recomanat per a infants a partir dels 3 anys

16 dimarts

fins al 31 d’agost
bibliopiscina
de dimarts a diumenge de 14.30 a 18.30 h
piscines recreatives de la Fontsanta

 18 hores
 JoRnada de PoRTeS oBeRTeS  
 DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART
 Centre Jujol-Can Negre
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El passat 28 de juny es va celebrar 
la 68a Cursa Festa Major que orga-
nitza el Club Ciclista Sant Joan Des-
pí. S’hi van inscriure un total de 39 
corredors entre les categories Èlit, 
Sub-23, Sènior/Màster 30, els quals 
representaven a 24 equips. Aquest 
any hi ha hagut menys participació 
perquè la prova coincidia amb el 
Campionat d’Espanya.

Els ciclistes van recórrer un total de 
90 quilòmetres, 45 voltes al circuit 
de la zona industrial. 
Els tres primers classificats en cate-
goria Èlit-Absolut van ser Juan de 
Dios González, Albert Cantenys i 
Miquel Martínez i, en categoria sub-
23, ho van ser Ismael López, Oriol 
Raya i David Gómez. El guanyador 
en Sènior/Màster 30 va ser José Ale-

jandro Graus. En aquesta cursa es 
premia també el treball en equip. 
En Èlit-Absolut va ser l’Esteve i en 
Sènior/Màster 30 el Megaelagas-
Gralla Motors.
La propera cursa de carretera tindrà 
lloc el 6 de setembre, el Memorial 
Gabriel Bosch, que arriba a la seva 
36a edició. Hi participaran corre-
dors cadets i júniors.

La Penya Barcelonista va organitzar el seu 
clàssic torneig de dòmino
La Penya Barcelonista de Sant Joan Despí va organitzar el 
passat 21 de juny el seu tradicional torneig de dòmino per pa-
relles, dins el marc de la Festa Major. La parella guanyadora va 
ser la formada per Alberto Molina i Francisco Ventura amb 
quatre partides guanyades. El segon lloc va ser per Rafael 
Requena i Rafael Lara, amb tres partides guanyades però 
amb més punts que els tercers classificats, Llorenç García i 
Isidoro González, que també van guanyar tres partides. A la 
foto, les tres parelles amb l’alcalde Antoni Poveda i el regidor 
d’Esports Ferran Liesa. D’altra banda, la penya està prepa-
rant una campanya de captació de socis que pretén encetar 
abans que comenci la nova temporada futbolística.

La natació extraescolar ha aplegat més de 
700 infants durant la temporada
El programa d’activitats aquàtiques extraescolars va dirigit 
a infants d’entre els 2 anys i mig i els 15 anys. Els cursos 
estan formats per edats, són anuals i les sessions són de 
45 minuts, un o dos cops a la setmana. L’objectiu d’aquest 
programa és ensenyar les eines bàsiques per aconseguir 
l’autonomia dins l’aigua, progressar i poder aconseguir un 
domini integral dins del medi aquàtic. Es busca la con-
servació i millora de la salut i la prevenció de malalties 
i/o patologies. L’objectiu final és l’aprenentatge dels estils 
de natació i passar-ho bé.Durant aquesta temporada han 
passat pels poliesportius més de 700 infants. Molts d’ells ja 
han renovat la seva plaça per aquest curs vinent.

Cursa Ciclista de Festa Major: 68ena edició
Enguany ha baixat la participació en coincidir amb el Campionat d’Espanya

El Bàsquet Sant Joan Despí ha 
assolit l’ascens a Primera
Catalana  després de superar les 
dues eliminatòries del play-off

Sant Joan Despí viurà bàsquet de Primera
El suport de l’afició del Bàsquet Sant Joan, vital per superar les promocions d’ascens

Després d’una singladura de 
dos anys a la Segona Cata-
lana, el sènior A masculí del 

Bàsquet Club Sant Joan Despí jugarà 
a la Primera Categoria Catalana. En-
guany l’equip blau ha assolit el quart 
lloc a la lliga regular, i ha disputat la 
fase d’ascens, jugant-s’ho tot en dues 
eliminatòries. A la primera es va en-
frontar a La Salle d’Horta, on l’equip 
santjoanenc es va imposar en dos par-
tits vibrants. En el segon, disputat al 
Francesc Calvet, el factor pista va ser 
molt important, l’afició va respondre 
amb una gran entrada i animant sense 
parar els jugadors. 
Sense gaire temps per descansar, es va 
haver de disputar la segona elimina-
tòria, que va ser contra el Sícoris Llei-
da. El primer partit es va jugar a pista 
pròpia i, de nou, les grades del Calvet 
presentaven una gran entrada amb un 
públic totalment bolcat envers l’equip. 
Just al cap d’una setmana hi va haver el 
partit de tornada a la ciutat de Lleida. 

El club va tenir l’encert de posar a dis-
posició de l’equip, familiars i aficionats 
un autocar que es va omplir per tal de 
donar suport a l’equip. 
L’afició va ser de 10, ja que no van parar 
d’animar durant tot el partit i amb un 
comportament exquisit. Els jugadors 
van respondre a la pista amb el seu es-
forç i encert a l’escall que rebien des de 
la grada.
I com a premi final... l’ascens a la Pri-
mera Categoria Catalana, una catego-
ria que es va perdre fa dos anys i que és 
la més alta on mai ha estat el club de la 
nostra ciutat.

El sènior A retorna a la màxima 
categoria, en què ha estat al llarg  

de la seva història

El Barça s’ha proclamat enguany campió de la Lliga Endesa 
de bàsquet, després de guanyar el quart partit del play-off 
final contra el Reial Madrid (83-81), en una sèrie que va 
acabar 3-1. El conjunt blaugrana ha destronat el campió de la 
passada temporada i ha conquerit la seva 18a lliga ACB de la 
història.
Joan Carles Navarro, veí de Sant Joan Despí, va aixecar com 
a capità blaugrana la copa de campió. El santfeliuenc, amb 
una mitjana de 15,5 punts, va estar designat MVP (jugador 
més valuós) de la fase final. 
Navarro va sumar el seu vuitè campionat de la lliga i es va 
convertir en el jugador que més títols ACB té a favor seu.

Joan Carles Navarro, veí de Sant Joan, va aixecar la copa de campions de la lliga ACB

L’equip ha superat amb coratge tots els 
obstacles i retornarà a Primera Catalana

GERMÁN PARGA. Futbol Club Barcelona
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El Torneig Joan Babot serà, a partir de la 
propera edició, de futbol sala

El futbol sala, l’activitat habitual de la penya, serà també l’esport del torneig

El futbol sala 
santjoanenc va viure 

la seva Diada de 
fi de temporada

El passat 14 de juny va tenir lloc la VIII Diada “Ciutat de 
Sant Joan Despí”, on es va  poder viure una gran festa del 
futbol sala, a càrrec de l’escola de futsal Blanc Blava Despí, 
que va estar acompanyada de tres clubs de prestigi: Molins 
99 CFS, Manresa Club FS i Montcada FS.
La jornada va permetre veure la feina desenvolupada pels 
tècnics i equip de gestió de l’escola, junt als infants i ma-
res-pares de l’escola amb una evolució positiva en tots els 
equips, tant esportivament com de formació. L’escola in-

cideix sempre en els valors com a element imprescindible 
per afrontar els reptes i objectius que es plantegen. 
A la jornada hi van participar els 11 equips de l’escola, des 
dels més petits en categoria promeses fins als cadets de pri-
mer any. A més, la festa va comptar amb el sorteig de divers 
material esportiu així com el lliurament de trofeus per part 
de l’alcalde a tots els participants. Com a final especial, la 
festa va acabar amb l’actuació del grup Real Pocket’s Dance 
Group.

El futsal agafa protagonisme a la ciutat

La Penya Blanc Blava de Sant Joan 
Despí ha decidit canviar el format 
del seu tradicional Torneig Joan 

Babot. Fins ara  el torneig era de futbol-11 
en categoria infantil. A partir de la prope-
ra edició -que es disputarà els dies 6 i 7 de 
setembre- serà de futbol sala en categoria 
cadet.
El torneig porta 13 edicions disputades de 
futbol 11 i ha estat un referent dels tor-
nejos de pretemporada del futbol infantil. 
Per Sant Joan Despí han passat FC Bar-
celona, Real Madrid, Valencia, Mallorca, 
Betis, Bilbao... Ha trascendit més enllà del 
futbol català, essent altament valorat per 
la seva organització i per la qualitat dels 
equips participants.
Ara, el club vol que segueixi sent un 
torneig d’alt nivell, però en l’especialitat 
de futbol sala.  El president de la Penya 
Blanc Blava, Rafael Aragón, ho explica: 
“El fet que la nostra escola de futbol sala 
hagi tingut i tingui la gran projecció 

que demostra fins a la data i des de fa 
vuit anys, ens ha fet meditar i adoptar 
la mesura de convertir aquest esdeve-
niment esportiu en una gran festa de 
l’esport que tots treballem i admirem, 
que és el futbol sala base.”
Així, la penya intentarà aconseguir que 

l’èxit assolit es traslladi ara al futbol sala, 
esport que treballa durant tot l’any. Els 
equips participants en l’edició d’enguany, 
juntament amb els A i B de l’EFS Blanc 
Blava, seran dos dels punters del futbol 
sala, el Marfil Santa Coloma i l’Inter Mo-
vistar madrileny.

La Penya Blanc Blava canvia el format per incidir en l’esport que treballa tot l’any

Al final de la Diada, l’alcalde Antoni Poveda va fer el 
lliurament de trofeus als jugadors de l’escola

Un any més, la Unió Esportiva Sant Joan Despí va or-
ganitzar els dies 20, 21 i 22 de juny el Torneig Cebrià 
Benages-Vila de Sant Joan Despí, que enguany ha can-
viat el format i s’ha disputat en partits de Futbol-7, amb 
la participació de 50 equips de 13 clubs (categories pre-
benjamí, benjamí i aleví). En total, es van disputar 104 
partits en tres dies intensos de competició.
Els tres primers classificats per categories van ser RCD 
Espanyol, Terrassa i Fundació Marcet en prebenjamins; 
Sant Joan Despí A, Incresa Molins i Sant Gabriel en ben-
jamins, i ple del Sant Joan Despí en categoria aleví amb 
els seus equips C, B i A.
Sent fidels a la seva filosofia que els actes esportius 
d’aquesta índole estableixin un vincle esportiu i alhora 
social, la UE Sant Joan Despí va enfocar el torneig amb 
caire solidari amb les associacions Alba Pérez de lluita 
contra el càncer infantil i Dacma-Dones afectades de 
càncer de mama de Sant Joan Despí. 

Macrotorneig Cebrià 
Benages organitzat per 
la UE Sant Joan Despí

El Torneo Internacional Progreso Carrasco 
tuvo este año tintes ingleses

El tradicional torneo internacional que cada año organiza la 
Unión Deportiva San Pancracio se ha convertido ya en un 
clásico de la Fiesta Mayor de nuestra ciudad. En la presente 
edición, que se celebró el 14 de junio, se contó con la parti-
cipación del equipo inglés Piratas Turnpike de Manchester 
y del Black Sheep (equipo de ingleses residentes en Barce-
lona). Como equipo barcelonés invitado participó el Atlétic 

Piferrer de Nou Barris y completó el cuadro el San Pancra-
cio. En el torneo reinó en todo momento el buen ambiente 
y la deportividad. Los equipos se enfrentaron entre éllos en 
partidos reducidos y resultó vencedor el Atlétic Piferrer. 
En la jornada se contó con la presencia de la viuda de Ma-
nuel Progreso Carrasco, quien fué un icono del club y que 
da nombre al trofeo, y del concejal de Deportes Ferran Liesa.

El buen ambiente presidió este torneo organizado por la UD Sant Pancracio. A la derecha, la viuda de Progreso Carrasco entregando la copa 
al capitán del equipo ganador, el Atlétic Piferrer 

Van participar 50 equips en aquest 
gran esdeveniment  de caire solidari
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www.despi.tv www.youtube.com/despitelevisio
www.facebook.com/despitv

Darrers vídeos incorporats a la programació

telèfons d’interès
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 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
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
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

TRIBUNA POLITICA

Estos días estamos asistiendo a un mo-
mento histórico para el socialismo cata-
lán y español. Los y las socialistas somos 
pioneros a la hora de hacer política gra-
cias a la celebración de las primarias que 
permite que la militancia pueda elegir al 
primer secretario del PSC y al secretario 
general del PSOE.
Nuestra militancia ha dado un paso ade-
lante en su compromiso con la participa-
ción generando una nueva ilusión. El pri-
mer paso, también, para generar ilusión 
en el resto de la ciudadanía, intentando 
recobrar su confianza y sin olvidar que 
estamos en una sociedad que convive con 
políticas de recortes en derechos sociales 
y civiles y con el conflicto de la relación 
de Catalunya con el resto de España. Es 
en esta situación que nuestro partido pre-
tende ser una pieza clave y fundamental 
para la reconstrucción y recuperación de 
nuestro estado de bienestar y, lo preten-
demos hacer con nuevos liderazgos para 
nuevos tiempos llenos de retos y aventu-
ras.
Este es el estilo de hacer política que lleva 
años primando en nuestra ciudad, el de la 
participación de su ciudadanía atendien-
do a las necesidades directas. Una ciudad 
que pregunta a la hora de rehabilitar una 
calle a sus vecinos y sus vecinas sobre el 
mejor proyecto y las necesidades directas; 
o la que implanta la remodelación de toda 
una zona de aparcamiento en un barrio 
como el de Las Planas con zona verde 
para los vecinos, que no se va a poner en 
marcha hasta que no se ha llegado a un 
acuerdo con la mayoría de vecinos y co-
merciantes; línea que también se sigue a 
la hora de preguntar a toda la ciudadanía 
sobre el Sant Joan Despí que queremos y 
necesitamos para el futuro, SJD2025.
Des del PSC de Sant Joan Despí queremos 
celebrar esta nueva forma de hacer políti-
ca y desearos un feliz verano.

Mientas el gobierno de Sant Joan Despí (Socia-
listas, CiU y ICV) se preocupa por cambiar el 
nombre de una calle para que pase a llamarse 
calle 11 de Septiembre, el Partido Popular sigue 
trabajando para solucionar los problemas reales 
de los ciudadanos.
Podemos estar orgullosos porque gracias al es-
fuerzo de todos estamos apuntalando la recupera-
ción, y es que gracias a las reformas del Gobierno, 
la creación de empleo ha llegado para quedarse.
Llevamos 11 meses, sin contar el efecto calenda-
rio, en que baja el paro y 10 meses seguidos con 
crecimiento de empleo. El PP es el partido del 
empleo y de las oportunidades, también en Sant 
Joan Despí.
El Partido Popular desde el gobierno de Espa-
ña, le ha prestado más de 3 millones de euros al 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí en relación a 
más de 60 facturas que debía a proveedores.
Tarifa plana de 50€ para nuevos autónomos; 
empleo juvenil estable, con incentivos de 1.800 
euros a empresas; tarifa plana de 100 euros de 
cotización, por lo contratos indefinidos... Una 
de las prioridades del PP es el empleo joven, las 
reformas del Gobierno dan oportunidades a 400 
jóvenes al día. Con los socialistas, uno de cada 
dos jóvenes no tenía oportunidad para trabajar. 
En respuesta, el Gobierno ha aprobado la Estra-
tegia de Emprendimiento y Empleo Joven y el 
Portal único de Garantía Juvenil. La lucha contra 
la pobreza infantil también es prioritaria para el 
Partido Popular.
La pobreza infantil es el objetivo transversal en el 
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.
Cuenta con 125 medidas y 5.159 millones de €. 
Este fondo permitirá luchar contra la pobreza 
infantil con bienes de primera necesidad como 
alimentos y vestido, así como ayudas para atender 
los gastos de la vivienda (alquileres, abono de re-
cibos de luz, agua, electricidad), abono de gastos 
de los comedores y transporte escolar, entre otros.
Además, el Partido Popular ha presentado una 
bajada de los impuestos para todos los ciudada-
nos, pero especialmente a las familias con menos 
ingresos, e introducirá nuevos beneficios sociales 
para familias con hijos o con personas con disca-
pacidad.
Desde el Partido Popular de Sant Joan Despí os 
deseamos un ¡Feliz Verano!

Una nueva forma de 
hacer política

Prioridades

grup municipal de CiU

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de juliol

Nits de juliol, solàrium nit • Vinyoli es fusiona amb Jujol • Festa Holi al parc de la Fontsanta • 
primera Forastocks de rebaixes • Bus turístic de gent gran • Festa dels 18 anys • Festes del Carme 

a les Planes • Zumba a la fresca
Campus i casals, el millor estiu a ciutat

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP grup municipal del PSC

aaaa Catalunya va aportar l’any 2011 a 
l’Administració central de l’Estat 54.910 mi-
lions d’euros i va rebre com a ingressos pro-
cedents de l’Estat 39.903 milions d’euros. La 
diferència entre aquestes dues xifres són els 
més de 15.000 milions d’euros de dèficit fiscal 
que va patir Catalunya l’any 2011, que equival 
a un 7,7% de PIB.
Entre els anys 1986 i 2011 Catalunya ha patit 
de mitjana un dèficit fiscal del 8% del seu PIB, 
aquest nivell de dèficit fiscal no passa a cap 
més país de l’entorn europeu. Aquest dèficit 
fiscal constant durant més de 30 anys suposa 
un enorme llast que frena el progrés econò-
mic i social i és especialment perjudicial en 
una etapa de crisi i elevats nivells d’atur. 
L’any 2011 Catalunya va aportar un 19,2% del 
total dels ingressos de l’Administració central 
de l’Estat, mentre que només va rebre el 14% 
del total de la despesa de l’Estat. El PIB de 
Catalunya suposa un 18,6% del total de PIB 
de l’estat espanyol, de manera que l’aportació 
que fa Catalunya als ingressos de l’Estat és su-
perior al pes que té l’economia catalana sobre 
el conjunt de l’Estat. Per contra, la despesa de 
l’Estat a Catalunya ni tan sols està a l’alçada 
del pes que representa Catalunya quant a po-
blació. La despesa de l’Estat a Catalunya és 
del 14%, mentre que Catalunya representa el 
16% de la població. 
Si analitzem les dades sense tenir en compte 
la Seguretat Social i ens centrem únicament 
en les dades territorials, el resultat és encara 
més contundent. En aquest cas l’aportació de 
Catalunya es manté al 19,5%, però la despesa 
de l’Estat a Catalunya cau fins al 9,4% i, per 
tant, la diferència entre el que aporta Cata-
lunya i el que rep s’incrementa fins a 10,1 
punts percentuals. 
Amb els 15.006 milions de dèficit fiscal que 
va patir Catalunya l’any 2011 es podrien pa-
gar pràcticament totes les despeses en salut, 
educació i benestar de l’any 2011 que equi-
valien a 16.322 milions d’euros. Sense aquest 
dèficit fiscal no hagués estat necessari fer cap 
retallada. 

Les balances fiscals 
entre Catalunya i Espanya

JUNY 2014

Temperatura mitjana: 
22ºC
Temperatura màxima: 
30,8ºC , el dia 13
Temperatura mínima: 
14,4ºC el dia 4  
Precipitació: 22,1 mm en 
tres dies de pluja, dos amb 
tempesta

El juny ha estat sec, però no gaire calorós, més 
aviat normal; de fet, va fer bastant calor abans 
que arribés l’estiu astronòmic. Es podria dir, 
doncs, que ha estat un juny capgirat, perquè 
durant la primera quinzena el temps va ser més 
propi de la segona, i viceversa. Efectivament, des-
prés d’un final de maig molt tempestuós, el juny 
va començar molt assolellat. Primer amb tempe-
ratures bastant frenades, però els termòmetres 
van començar a remuntar fins a culminar amb 
4-5 dies de calor de ple estiu. Alguns segurament 
creien que la calor ja havia arribat per quedar-
s’hi. Però res d’això. Dues tempestes fortes, una 
el dia 15 i l’altra el dia 17, van ferir de mort la 
calorada, i el temps revoltat i poc calorós ha estat 
el dominant des d’aleshores (fins al redactat 
d’aquestes línies, a principi de juliol).

En les darreres setmanes, la regido-
ra d’ICV-EUiA, Elena Embuena, ha 
participat en trobades amb diferents 
col·lectius que han mostrat la seva 
preocupació per l’alimentació de la ca-
nalla en els mesos que no hi ha escola. 
S’han explicat quines són les mesu-
res que s’estan aplicant durant l’època 
d’estiu des del Departament d’Acció So-
cial i Polítiques d’Igualtat per atendre 
infants i joves que pertanyen a famílies 
de la nostra ciutat que estan patint greus 
dificultats econòmiques.
Aquestes mesures van dirigides a garan-
tir la mateixa cobertura que s’ofereix al 
llarg de l’any mitjançant els ajuts indivi-
duals de menjador, tot i que la Generali-
tat, un cop acabat el període escolar, no 
preveu cap mena de suport a les famílies 
en concepte d’alimentació, ni tampoc 
ofereix als ajuntaments cap aportació 
complementària per fer-hi front.
El projecte que s’està duent a terme 
es desenvolupa a través del servei de 
menjador vinculat als casals d’estiu i 
al complement d’altres tipus de suport 
gestionats per Serveis Socials amb la 
col·laboració de la Taula de Coordi-
nació. Així, és possible atendre les de-
mandes que en aquest sentit alimentari 
tenen infants i joves de la nostra ciutat. 
Sempre amb la voluntat de no només fa-
cilitar alimentació, sinó acomplir objec-
tius d’igualtat d’oportunitats en l’accés al 
lleure, de cohesió social i d’eliminació 
del risc d’exclusió.
Des d’ICV-EUiA, com és habitual, se-
guirem mantenint els contactes amb les 
entitats veïnals, socials o de qualsevol 
altre tipus, que vulguin tenir una infor-
mació més detallada d’aquest o d’altres 
projectes que es duen a terme. Només 
cal que ens ho sol·licitin per organitzar 
la trobada.

Pensant amb
infants i joves

ESPECIAL FESTA MAJOR
Diferents vídeos fan un resum de les activitats de la Festa Major 2014

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Avanç de la nova temporada de teatre i espectacles de Joan Despí



jo sJD

CURSoS I TALLERS

J
Tot a punt per als nous tallers i cursos 
municipals que s'encetaran al setembre:

Tallers de joves a El Bulevard
Inscripcions a partir del 4 de setembre

Escola Municipal d’Art Centre Jujol-Can Negre
Inscripcions des de l’1 de juliol

Tallers als centres cívics Antoni Gaudí i Torreblanca
Inscripcions a partir de l’1 de setembre

Tallers de la gent gran a l’Àrea de Serveis a la Persona
Inscripcions des del 7 de juliol fins al 10 de setembre

Tallers de dones a l’Àrea de Serveis a la Persona
Inscripcions a partir del 2 de setembre 

Segur que trobes més d'un que t'interessa

´ www.sjdespi.cat


