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L’estiu,

Els casals, els campus, les piscines o el cinema a la fresca al parc de la Fontsanta 
són algunes de les activitats que ens conviden a viure aquest estiu a la ciutat 

a la teva
ciutat
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L’article de l’Alcalde

Antoni Poveda

L’estiu marca un ritme diferent a la ciutat, que esdevé 
el principal espai de relació i oci ciutadà. Carrers, parcs 
i places són ara més que mai punts de trobada. És 

l’estació ideal per redescobrir Sant Joan Despí, aprofitant els 
dies més llargs i les bones temperatures. 

La ciutat ens convida al passeig, a peu o en bicicleta, a gaudir 
de les zones verdes, de les piscines d’estiu Fontsanta... però 
també a participar en activitats i propostes com poden ser, 
per exemple, les populars festes del Carme del barri de les 
Planes, les sessions de cinema a la fresca que fem al parc de 
la Fontsanta... així com altres activitats que per a diferents 
col·lectius es realitzen aquests dies.

Els infants i joves tenen l’oportunitat, 
un any més, d’aprofitar l’estiu amb els 
casals, campus, colònies i campaments... 
L’Ajuntament i algunes entitats fan 
possible que siguin centenars els nois 
i noies de la ciutat participants en les activitats d’estiu, 
una experiència que suma valors fonamentals per a la 
convivència. 

També aquests dies han de servir per planificar algunes 
activitats per a després de l’estiu. Per exemple, en l’àmbit 
municipal, estan oberts els períodes d’inscripció per als nous 
tallers de gent gran i de dones, per a l’escola de música –que 
el proper curs amplia l’oferta–, per als tallers que organitzen 
els centres cívics, per a les escoles esportives... D’altra banda, 
des de l’Ajuntament aprofitem per fer algunes actuacions 
que en aquesta època generen menys molèsties. És el cas 
del manteniment a les escoles o actuacions a la via pública 
com ara algunes millores que es faran al carrer Bon Viatge 
per incidir més en la pacificació del trànsit. 

Tot  perquè quan tornem de vacances tinguem a punt tots 
els serveis i activitats que Sant Joan Despí posa al vostre 
abast. Bon estiu per a tots i totes !

El verano marca un ritmo diferente en la ciudad, que se 
convierte en el principal espacio de relación y ocio ciu-
dadano. Calles, parques y plazas son ahora más que nun-

ca puntos de encuentro. Es la estación ideal para redescubrir 
Sant Joan Despí, aprovechando los días más largos y las buenas 
temperaturas. La ciudad nos invita al paseo, a pie o en bicicleta, 
a disfrutar de las zonas verdes, de las piscinas de verano Font-
santa... pero también a participar en actividades y propuestas 
como pueden ser, por ejemplo, las populares fiestas del Carme 
del barrio de Les Planes, las sesiones de cine al aire libre en el 
parque... así como otras propuestas para diferentes colectivos 
que se realizan estos días. 

Los niños y jóvenes tienen la oportu-
nidad, un año más, de aprovechar el 
verano con los casals, campus, colonias 
y campamentos... El Ayuntamiento y 
algunas entidades hacen posible que 
sean cientos los chicos y chicas de la 

ciudad participantes en las actividades de verano, una experien-
cia que suma valores fundamentales para la convivencia. 

También estos días han de servir también para planificar algunas 
actividades para después del verano. Por ejemplo, en el ámbito 
municipal, están abiertos los períodos de inscripción para los 
nuevos talleres de mayores y de mujeres, para la escuela de 
música -que el próximo curso amplía la oferta-, para los talleres 
que organizan los centros cívicos, para las escuelas deportivas... 
Por otro lado, desde el Ayuntamiento aprovechamos para hacer 
algunas actuaciones que en esta época generan menos moles-
tias. Es el caso del mantenimiento en las escuelas o actuaciones 
en la vía pública como algunas mejoras que se harán en la calle 
Bon Viatge para incidir más en la pacificación del tráfico. 

Todo esto para que cuando volvamos de vacaciones tenga-
mos a punto todos los servicios y actividades que Sant Joan 
Despí pone a vuestro alcance. 
Feliz verano para todos y todas!

La ciutat, 
a ritme d’estiu

“L’estiu ens permet 
redescobrir la ciutat i 
viure-la activament”



4

Sant Joan Despí ha reforzado los servicios para crear empleo y apoyar a los desempleados • Desde 
junio, un Punto de Autoservicio ubicado en las dependencias del departamento de Foment de l’Ocupació 
permite hacer trámites sin necesidad de desplazarse hasta el servicio de ocupación de Sant Feliu 

Acciones que 
fomentan el 
trabajo, la 
formación, 
el apoyo al 
emprendedor y 
la competitividad 
empresarial

El empleo, una prioridad

Esfuerzos que se duplican. A 
pesar de que la generación 
y consolidación del empleo 

y la actividad económica siempre 
ha sido una de las prioridades del 
Ayuntamiento, en los últimos meses, 
y con la implicación directa de admi-
nistraciones como la Generalitat y la 
Diputació, se han reforzado las inicia-
tivas orientadas tanto a la búsqueda 
y creación de empleo (con planes de 
ocupación); a la formación de las per-
sonas sin trabajo (hasta abril se han 
puesto en marcha cinco cursos de for-
mación ocupacional); al apoyo a los 
emprendedores (el próximo año se 
pondrá en marcha un segundo vivero 
de empresas) o a la mejora de la com-
petitividad del tejido empresarial  y 
comercial (con servicios de asesora-
miento o programas de formación).
Una de las acciones que ya mejoran 
el servicio que se ofrece a las perso-
nas en paro es la instalación, en las 
dependencias del departamento de 
Foment de l’Ocupació i Comerç ( ca-
lle John F. Kennedy, 8), de un Punto 
de Autoservicio a través del cual se 
pueden realizar trámites que hasta 

ahora se debían hacer en la Oficina 
de Treball (OTG). La que da servicio 
a Sant Joan Despí se encuentra en 
Sant Feliu de Llobregat.
Uno de estos trámites es la renova-
ción de la demanda, popularmente 
conocida como sellar. También se 
puede hacer la preinscripción en 
cursos de formación ocupacional, 
consultar las ofertas de trabajo ges-
tionadas por el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) e incluso darse de 
alta o de baja de las demandas de 
empleo. 

Búsqueda de empleo
Otro de los servicios destacados es 
la Bolsa de Trabajo Local que este 
año ha ofertado 387 puestos de tra-
bajo de los que se han cubierto 238. 
Precisamente, los cursos de forma-
ción programados intentan dar res-
puesta a los perfiles profesionales de 
las ofertas que no se cubren, es decir, 
ofrecer formación para adaptarnos a 
la demanda para ser más competiti-
vos. De momento se han realizado 
cinco cursos de los ámbitos sanita-
rio y administrativo, y en octubre se 

iniciarán otros tantos en los mismos 
sectores.
Igual de prioritaria que la formación 
es la orientación laboral. Hasta junio 
se han realizado 583 entrevistas, se 
ha asesorado a 235 particulares y 
orientado a otros 260. Además, 3.183 
personas han pasado por el Club de 
Feina, un espacio que  aglutina re-
cursos para buscar empleo: aseso-
ramiento, consulta de ofertas, ayuda 
para confeccionar un curriculum e 
incluso formación en nuevas tecno-
logías. La orientación se completa 
con programas específicos entre co-
lectivos más vulnerables, como las 
mujeres, con proyectos que fomen-
tan la igualdad (uno de ellos es el 
Igual@’t i fes-te lloc) o la apuesta por 
el acercamiento entre el mundo em-
presarial y educativo con sesiones 
de orientación o visitas a empresas. 
Por último, el Ayuntamiento, a través 
de un Plan de Ocupación Local im-
pulsado por la Generalitat, ha con-
tratado en julio a 42 personas que ya 
han agotado su prestación por des-
empleo durante los próximos sesis 
meses.

La prioridad 
es mejorar el 
empleo y apostar 
por una actividad 
económica más 
competitiva
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Más servicios a los desempleados
El Punto de Autoservicio permite:

• Consultar las prestaciones que ofrece el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), realizar trámites y 
solicitar la documentación necesaria para gestionar 
demandas.

• Renovar las demandas de ocupación (sellar).

• Consultar e imprimir informes personalizados.

• Darse de alta o de baja de la demanda de empleo.

• Actualizar los datos del perfil ocupacional.

• Consultar e inscribirse en cursos de formación.

• Buscar ofertas de trabajo gestionadas por el SOC 
a través del portal on line Feina Activa.

Formación, la gran apuesta
Nueva oferta de cursos ocupacionales:

• Técnicas administrativas de oficina: 80 horas (inicio, en octubre)
• Técnicas básicas de comunicación y archivo: 100 horas (inicio, en octubre)
• Aplicaciones informáticas avanzadas de gestión empresarial: 90 horas 
(incio, en octubre)
• Orientación profesional y seguridad e higiene en el trabajo: 50 horas 
(inicio, en diciembre)
• Auxiliar de enfermería en rehabilitación: 350 horas (inicio, en octubre)
• Celador sanitario: 250 horas (inicio, octubre)
• Inglés C: 50 horas (inicio, segundo semestre de 2010)
Nuevo programa de qualificació professional inicial (PQPI), dirigido a jóve-
nes de 16 a 25 años que no han obtenido el título de la ESO. Inicio, en octubre

Apoyo al tejido empresarial y comercial
La mejora de la competitividad del tejido empresarial y comercial  
local se consigue con propuestas como:

• Servicio de bolsa de trabajo para cubrir ofertas.
• Asesoramiento empresarial y programas de formación y apoyo.
• Directorio empresarial.
• Empresarios en la red a través del portal xarxaempresarialsjd.
wordpress.com
• Campañas de modernización, promoción y dinamización del 
comercio.

Más información: departamento de Foment de l’Ocupació i Comerç (c/ John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50)
www http://www.sjdespi.net/promodespi

Una usuaria utilizando el Punto de Autoservicio

Alumnas del curso de auxiliar de 
enfermería en hospitalización 

visitaron en mayo la empresa de 
components de automoción Phira 
para conocer de cerca el departa-

mento de logística

Periódicamente se realizan 
sesiones de networking 

para mejorar los recursos 
del tejido empresarial
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El espíritu emprendedor, 
un valor en alza
Desde principios de año más de 100 personas se han asesorado sobre cómo iniciar un negocio

La mejora de la competitividad 
también pasa por apoyar las 
iniciativas emprendedoras. 

Para ampliar estos recursos, Sant Joan 
Despí forma parte, desde diciembre 
de 2009, del Portal Inicia, una inicia-
tiva impulsada por la Generalitat con 
el objetivo de apoyar la creación de 
empresas y a los emprendedores. Un 
espacio de intercambio de experien-
cias e inquietudes, fundamental para 
ser más competitivos e innovadores. 
Gestionado por el departamento de 
Foment de l’Ocupació esta herra-
mienta asesora, orienta y forma a 
personas con inquietudes empren-
dedoras. En los últimos meses se ha 
detectado un notable interés por 
poner en marcha nuevos negocios. 
Desde enero, 111 personas recibie-
ron asesoramiento para montar su 
negocio de las cuales 18 han acaba-
do iniciando su proyecto emprende-
dor. Todos los inicios son duros y por 
eso, además de asesorar e informar, 

el Ayuntamiento pone disposición 
de los nuevos emprendedores es-
pacios como el Vivero de Empresas 
ubicado en el Centre Miquel Martí i 
Pol, con ocho despachos, a precios 
asequibles. De hecho, en el 2011 se 
pondrá en marcha uno nuevo en la 
planta inferior de la escuela infantil 
El Gegant del Pi. Además, el Ayun-
tamiento proyecta convertir la Casa 
Rovira, ahora en plena rehabilita-
ción, en un nuevo punto de apoyo 
a iniciativas empresariales e innova-
doras.

Las ideas, el futuro
La apuesta por fomentar la innova-
ción y animar a los emprendedores 
también se traduce en iniciativas 
como la reciente campaña Tens 
idees, tens futur que, entre otras ac-
ciones, ha realizado cinco talleres 
muy personalizados entre una trein-
tena de personas con inquietudes 
emprendedoras.

Joan Manuel Torres, de Torres & Associades, emprenedor santjoanenc

“T’has d’abocar en allò que t’apassiona”
Segurament la història de Joan Ma-
nuel Torres, emprenedor santjoanenc, 
és similar a la de moltes persones que 
un bon dia decideixen fer un canvi en 
la seva vida i després d’un “procés de 
reflexió, el 2007, juntament amb al-
tres persones iniciem una empresa 
de consultoria al viver del Centre Mi-
quel Martí i Pol”. El projecte, però, va 
evolucionar i ara realitzen la mateixa 
feina, però en xarxa “per facilitar la 
conciliació familiar, i centrat en la 
mediació”. La seva premissa: “el con-
flicte és una oportunitat per retro-
bar-nos amb l’altre i amb nosaltres 

mateixos”. El seu currículum és molt 
ampli (diplomat en educació social, en 
història, economia, sociologia, etc.) re-
centment ha guanyat el primer premi, 
en la modalitat de Recerca, del Josep 
M. Rueda i Palenzuela i una menció ho-
norífica del Premi Serra i Moret pel seu 
treball “Ciutat i Conflicte. Explorant les 
tendències de la mediació comunitària 
a l’Àrea Metropoliotana de Barcelona”. 
Torres ho té clar “has de sentir allò 
que t’apassiona i abocar-t’hi. Si tens 
una motivació quasi tot és possible”. 
Amb aquesta actitud, continua, es pot 
tirar endavant gairebé qualsevol idea.

Imagen de la campaña Tens idees, tens futur

En el 2011 se pondrá en marcha un nuevo centro de emprendedores, el segundo de Sant Joan Despí

Torres, a la plaça de l’Estació, on acostuma 
a passejar sovint amb el seu fill 

6
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S’inicien les 
obres d’ampliació 
del parc de la 
Fontsanta
Els treballs, que s’allargaran fins a la primavera 
que ve, guanyaran nous espais per a la ciutadania 
a la banda nord i en la zona del Pont Reixat

L’espai guanyarà 7 noves hectàrees

Les obres ja són molt visibles a la zona més propera a l’hospital

No s’ha de pagar per renovar la T-12
La renovació de la targeta T-12 (que permet als escolars de 
fins a 12 anys viatjar de franc en transport públic) serà gratuïta 
i es farà de manera automàtica, segons ha anunciat l’Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT).  La T-12 dóna dret al titular 
a realitzar una quantitat il·limitada de viatges en els diferents 
sistemes de transports metropolitans: bus, tramvia, metro i 
tren. Cal recordar que la sol·licitud de la targeta també es pot 
demanar ‘on line’ des de la pàgina web municipal: www.sjdes-
pi.cat/sjd/utilitats/transports. Tot i la pujada de l’IVA, la trami-
tació inicial d’aquest títol seguirà costant 35 euros. En l’últim 
any s’han  tramitat a la ciutat 506 targetes T-12.

Sortida a 
Sant Quirze de Besora

Al juny, les màquines ja treba-
llaven a ple rendiment en les 
noves zones que ampliaran 

el parc de la Fontsanta per fer aquest 
pulmó verd encara més gran. Els tre-
balls se centren en els dos extrems: 
a la part nord (espai entre Marquès 
de Monistrol i l’avinguda del Baix 
Llobregat) i a la zona de Pont Reixat 
(entre l’escola Joan Perich Valls i 
l’autopista B-23). 
Un dels objectius del parc és fer-lo  
més accessible tot augmentant la 
connectivitat entre els barris i dins 
del mateix parc. Així, les obres són ja 

molt visibles a la zona nord, al carrer 
Fontsanta, on es millorarà la zona 
d’aparcament i es crearà un carril 
bici. Un àmbit d’actuació de 4,3 hec-
tàrees que ha pujat de cota i que in-
corporarà dos nous camins que con-
nectaran el parc fins a la cantonada 
de Marquès de Monistrol, i un altre 
que facilitarà la mobilitat entre els 
carrers d’Extremadura i Josep Trueta. 
L’ús ciutadà del parc s’incrementarà 
amb una zona esportiva, jocs per 
a infants i una altra amb elements 
gimnàstics per a la gent gran. Per 
descomptat, el parc guanyarà en 

nous arbres, talussos, gespa, arbus-
tos i, fins i tot un palmerar.

Pont Reixat, també més gran
A la zona de Pont Reixat, el parc 
creixerà 3 noves hectàrees. Es crearà 
una nova zona d’horts urbans, es 
traslladarà l’actual pipi-can i un nou 
camí d’accés al parc des del carrer 
de la TV3, on també es farà una zona 
d’aparcament. Noves àrees i talussos 
verds que ens convidaran al pas-
seig. Amb el límit amb l’autopista es 
col·locaran pantalles acústiques que 
es cobriran amb vegetació.

Després de l’estiu, el Departament 
de Medi Ambient ens convida a fer 
una passejada a vora del riu Ter i a 
visitar el refugi de fauna salvatge 
El Solà, a Sant Quirze de Besora. 
Serà el 2 d’octubre (la sortida, des 
de l’Àrea, a les 8 h). Cal realitzar 
inscripció prèvia enviant un correu 
a mediambient@sjdespi.net.

7
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Cap a una nova mobilitat urbana

Bicis elèctriques per 
a desplaçaments 
més sostenibles

L’Ajuntament  incorpora una flota de bicicletes 
elèctriques per als desplaçaments per la ciutat de  

policia local, agents cívics i personal municipal

L’aposta de Sant Joan Despí per desenvolupar una 
nova mobilitat urbana més sostenible i segura és 
clara i decidida. Són múltiples les iniciatives que 

s’estan duent a terme a la ciutat per assolir aquest objectiu, 
en què la bicicleta té un paper destacat. 
En aquest àmbit cal encabir l’adquisició, per part de 
l’Ajuntament, de set noves bicicletes elèctriques per al seu 
parc de vehicles municipals. Fins ara, el personal municipal 
havia fet servir altres tres bicicletes amb motor elèctric 
per realitzar determinats desplaçaments. Les  noves bicis 
elèctriques, dues d’elles plegables, arriben a una velocitat 
màxima de 25 kilòmetres per hora, tenen una autonomia 
d’uns 50 quilòmetres i un temps de càrrega d’entre 
4 i 6 hores. També es poden utilitzar com a bicicleta 
convencional, fent servir els pedals, sense necessitat de 
carregar-les. La majoria de les bicicletes seran utilitzades 
pel cos de la Policia Local -lògicament, per a serveis de 
policia de proximitat-, així com pels agents cívics i pels 
serveis tècnics municipals.
Aquesta nova actuació s’emmarca en una sèrie d’iniciatives 
en favor d’una mobilitat urbana més sostenible. En 
aquest sentit, s’ha estès pel centre urbà la limitació de 

velocitat (zones 30), s’incrementen els carrils bici i aviat es 
col·locaran els nous aparcaments segurs per a bicicletes 
(Bicibox). Aquest compromís, l’ha fet seu el mateix alcalde 
de la ciutat, Antoni Poveda, que ja fa servir la bicicleta per 
als seus desplaçaments per la ciutat.

L’Ajuntament celebrarà, al proper mes de setembre, la Setmana de la 
mobilitat sostenible organitzant diferents activitats per continuar pro-
movent a la ciutat els nous models de desplaçaments urbans.
Hi haurà, per exemple, una jornada per convidar els escolars a anar a 
l’escola en bici (dia 22 de setembre); una caminada pel riu  en horari 
nocturn (dia 24); una pedalada popular (dia 26) i l’anomenada cursa  
del transport (dia 27). Aquesta darrera actuació proposarà sortir des de 
diferents punts de la ciutat per anar –a peu, en bicicleta, en autobús, en 
cotxe...– cap a un destí comú equidistant. Es veuran, d’aquesta manera, 
els avantatges de cadascun dels sistemes de desplaçament.

Setmana de la 
mobilitat 

sostenible

Del 22 al 27 de setembre

La Policia Local, així 
com altres treballadors 
municipals, ja fan ser-
vir aquestes bicicletes 
per a desplaçaments 
per la ciutat. 
També l’alcalde i altres 
regidors en fan ús

8
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L’aparcament exterior de l’Hospital de Sant Joan 
Despí ja ha entrat en servei un cop finalitzades 
les feines de plantació dels més de 400 arbres 
i altres plantes arbustives d’aquest espai, que 
completen la zona verda exterior del centre 
sanitari. Amb l’aparcament en superfície, l’Hospital 
Moisès Broggi compta amb un total de 677 places 
d’estacionament, de les quals  la majoria (405) són 
soterrànies.

Comencen a funcionar les noves unitats d’Hospitalització Domiciliària, de la Son i de Fibromiàlgia i 
Fatiga Crònica. També ha obert totalment l’aparcament, un cop acabada la plantació de la zona verda

La Unitat del Son, la Unitat 
d’Hospitalització Domiciliària 
( H A D O )  i  l a  U n i t a t  d e 

Fibromiàlgia i Fatiga Crònica han 
començat l’activitat en les darreres 
setmanes a l’Hospital Sant Joan Despí 
Moisès Broggi. Són nous serveis assis-
tencials que incorpora el centre sani-
tari de la ciutat, inaugurat el febrer 
passat.
La Unitat del Son té previstes 1.200 
proves l’any per al tractament del sín-
drome d’apnea i d’hipoapnea. Aques-
ta unitat per a persones amb proble-
mes per dormir treballa conjuntament 
amb altres serveis del centre, com 
Neurofisiologia i Otorinolaringologia. 
Compta també amb consultes amb 
metges, personal d’infermeria i quatre 
llits.
La Unitat de Fibromiàlgia i Síndro-
me Fatiga Crònica és una de les po-
ques que hi ha als hospitals de Ca-
talunya. Està formada per un equip 
d’especialistes en reumatologia, medi-
cina interna, anestesistes, psiquiatria, 

Accés principal de l’Hospital de Sant Joan Despí, que va incorporant serveis per millorar l’atenció

Finalitza la plantació als 
exteriors i a l’aparcament

L’Hospital de Sant Joan Despí posa 
en funcionament nous serveis

Ofereix la possibilitat de rebre atenció hospitalària a domicili en determinats casos

psicologia, rehabilitació i fisioteràpia, 
i coordinarà l’assistència integral als 
pacients des de l’atenció primària, 
els centres d’atenció especialitzada i 
el centre hospitalari a l’Àrea del Baix 
Llobregat.

L’Hospital, a casa
Pel que fa a la Unitat d’Hospitalització 

Domiciliària, es tracta d’una modalitat 
assistencial en què el malalt rep les 
mateixes cures que rebria si estigués 
ingressat a l’hospital, però en el seu 
propi domicili. Així, l’assistència és 
personalitzada, amb més grau de co-
moditat per al malalt i la seva família, 
s’afavoreix el procés de curació i es fa-
cilita l’educació sanitària i l’autocura.
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La Policía Local incorpora doce 
nuevos agentes a su plantilla
Los agentes incrementan su presencia en los espacios públicos más concurridos para prevenir 
incidentes y refuerzan entre la población mensajes para favorecer actitudes cívicas

Refuerzo de la vigilancia en verano

Los nuevos 12 nuevos que se han incorporado a la plantilla de la Policía Local

Estamos en pleno verano. El buen 
tiempo nos invita a disfrutar más 
de los espacios públicos y, aun-

que a priori, este hecho no tendría que 
preocuparnos, lo cierto es que la Policia 
Local refuerza durante estos meses su 
presencia en los espacios más concurri-
dos (plazas, parques, terrazas de estable-
cimientos, etc.) y prepara un dispositivo 
especial para prevenir conflictos o acti-
tudes incívicas. La incorporación de 12 
nuevos agentes a la plantilla reforzará y 
mejorará, sin duda, las actuaciones que 
realiza el cuerpo de la Policía Local.

Fomentar el civismo 
El incremento de la vigilancia es más 
palpable a partir de la media tarde. 
Además de comprobar que las terra-
zas de verano cumplen con su horario, 
los agentes intensifican la vigilancia en 
los espacios públicos. La policia cuen-
ta con el apoyo de los agentes cívicos 
para mejorar la eficiencia, de hecho la 
plantilla se incrementa en los meses de 
verano con cinco nuevos agentes (en 
total, 10) para desarrollar acciones de 
civismo. Dos agentes cívicos realizan ta-
reas de sensibilización exclusivamente 
en el parque de la Fontsanta. Además 

de incrementar la vigilancia en los zes-
pacios más concurridos, se intensifi-
can los controles tanto de sonometría 
como de conducciones temerarias 
-exceso de velocidad, no utilización del 
casco, etc.- entre los conductores de 

ciclomotores. Por último, la estrecha y 
constante colaboración con los Mossos 
d’Esquadra se traduce en el patrullaje 
mixto (unidades formadas por agentes 
de ambos cuerpos) que también se in-
crementa durante el verano.

Consejos de seguridad en casa durante las vacaciones
Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local recomiendan una serie de 
consejos para mejorar la seguridad de las casas cuando nos vamos de 
vacaciones. Se recomienda:

• No dejar señales visibles que induzcan a pensar que estáis fuera de 
casa. Se recomienda que algún conocido recoja la correspondencia 
periódicamente.
• No dejar en el contestador automático ningún mensaje que pueda 
inducir a pensar que no estáis en casa. 
• No explicar a personas desconocidas la ausencia de casa.
• Es conveniente realizar un inventario de objetos con el número de 
serie, la marca y el modelo que puede facilitar la identificación en caso 
de robo. 
• Dejar los objetos valiosos en lugares seguros.

Emergencias: 112

Policía Local: 93 480 60 10
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Más de 223.000 euros para mejorar 
las instalaciones escolares en verano
El Ayuntamiento aprovechará el paréntesis veraniego para realizar mejoras en los colegios y en calles

Algunas de las mejoras ya se han realizado

Como cada año, el Ayuntamiento aprovechará las vaca-
ciones de verano para realizar obras de mejora y acondi-
cionamientos en las escuelas y guarderías municipales. 

Este año se destinarán 223.000 euros a mejoras que, en algunos 
casos ya se han realizado, como el acondicionamiento de las 
zonas comúnes del Sol Solet y El Timbal. En este último también 
se pintarán las dependencias interiores. Estas obras forman 
parte del segundo plan estatal de fomento del empleo impul-
sado por el gobierno central.

Pequeñas reformas
En casi todos los casos se trata de pequeñas obras que, año 
tras año, ayudan a mantener en las mejoras condiciones po-
sibles las instalaciones de los centros educativos. Así pues, en 
el Pau Casals se sustituirán 21 ventanas para mejorar el ais-
lamiento de las aulas. En el caso del Espai-3 las mejoras se 
centrarán en las cuatro aulas de infantil donde se pondrá un 
pavimento nuevo y se sustituirán las persianas por unas de 
aluminio orientables que mejorarán las condiciones lumíni-
cas de las dependencias. Por último, en el Joan Perich Valls se 
sustituirá totalmente la cubierta del gimnasio y se remodelará 
uno de los vestuarios. Ya se han realizado mejoras en la guardería municipal Sol Solet

Las nuevas plataformas de Bon Viatge y Catalunya serán 
similares a las del cruce de Bon Viatge con Torrent d’en Negre

Bon Viatge y Catalunya mejorarán 
la seguridad con dos nuevas 

plataformas elevadas peatonales
También se aprovechará agosto para realizar mejoras 

en la vía pública. La calle Bon Viatge y Catalunya (entre 
Jacint Verdaguer y Frederic Casas) se asfaltarán de nuevo 
y además se crearán dos plataformas elevadas peatona-

les en los cruces de Frederic Casas y Baltasar d’Espanya 
para mejorar la seguridad. Serán similares a la ya existen-
te en la esquina con Torrent d’en Negre.  Por otro lado, la 
avenida Mare de Déu de Montserrat también se asfaltará 

entre la avenida de Barcelona y la calle Montilla. Las 
obras se realizan durante este mes, cuando el tráfico es 

menor, para minimizar las molestias.
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La utilització d’aquesta llengua s’ha potenciat no només en l’àmbit educatiu, sinó en d’altres com el lleure 
o la cultura • El proper curs aposta per la consolidació de les activitats encetades i en sumarà de noves

L’ús de l’anglès es consolida 
El projecte ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe’ posa en marxa més d’una trentena d’activitats 

Sant Joan Despí està decidida a 
incrementar les competències 
lingüístiques en anglès dels 

seus ciutadans. Fa tot just un any que 
es va encetar el projecte ‘Sant Joan 
Despí, una ciutat plurilingüe’, un pro-
jecte pilot d’”immersió” en llengua 
anglesa no només en l’àmbit educa-
tiu, sinó també en activitats habituals 
de ciutat com els casals, els campus, 
el teatre o els tallers. En el darrer any, 
sentir l’anglès a Sant Joan Despí ha 
estat més fàcil que mai. 

Més anglès a les escoles
Escoles i instituts, aplegades en una 
comissió, han anat del bracet en 
aquest projecte perquè, com diu la 
Paqui Ortega, coordinadora de les 
escoles de primària de la comissió 
“hem de ser encara més conscients 
de la necessitat que els nostres in-
fants aprenguin l’anglès”. Ortega, 
igual que la coordinadora de secun-
dària Rosa Maria Ena, valora positi-
vament tot el que s’ha fet i assegu-
ra “estem en el 
camí encertat, 
però és el mo-
ment de con-
solidar la feina 
encetada”. 
El proper curs 
els centres, segons les seves neces-
sitats, incrementaran les activitats 
en anglès, per exemple, amb la in-
corporació d’auxiliars de conversa 
nadius o amb activitats extraescolars 
i, paral·lelament, participaran, tant 
centres d’infantil i primària com de 
secundària públics i concertats, en 
iniciatives conjuntes (com la narració 

de contes). En aquest sentit, Rosa M. 
Ena afegeix que a banda d’aquesta 
col·laboració volem millorar “tots 
plegats el que ja fem. Ara, la nos-
tra feina se centrarà a posar comú 
i analitzar el que tenim i millorar 
la metodologia d’ensenyament, 

aprendre els uns 
dels altres”. 
Una posada en 
comú que anirà 
des de l’anàlisi 
dels mètodes 
d’avaluació a la uni-

ficació del material que utilizen els 
centres, per posar dos exemples.
Sigui com sigui, la realitat és que tots 
els centres santjoanencs formen part 
del PELE (Pla Experimental en Llen-
gües Estrangeres) que la Generalitat 
està desplegant en diverses ciutats 
per millorar les competències en 
idiomes. El PELE pot aplicar-lo cada 

Sant Joan Despí fa tres anys que va posar en marxa el primer casal municipal en anglès

Totes escoles han 
augmentat l’ús de 

l’anglès aquest curs

Dues activitats que s’han dut aquest curs: a dalt, 
estudiants de l’Escola Americana amb infants de P4, 
a sota una de shopping (anar a comprar) en anglès
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escola com necessiti: bé avançant 
l’aprenentatge als primers cursos 
del cicle infantil; incrementant les 
hores al cicle de primària o bé fent 
servir l’anglès com a llengua vehicu-
lar en altres assignatures. 
El proper curs també comptarem 
amb la col·laboració d’alumnes de 
l’American School per donar su-
port oral a activitats. Aquest curs,18 
alumnes d’aquesta escola han fet 

activitats amb els infants de P4 i en 
el proper la iniciativa se centrarà 
a donar suport a l’alumnat de pri-
mària.

Anglès pertot arreu
Més enllà de l’escola, en l’últim any 
l’Ajuntament i les entitats, sobre-
tot les AMPA, han organitzat més 
d’una trentena d’activitats: casals i 
campus, patis oberts a l’estiu, teatre, 

hora del conte, grups de conversa, 
tallers per a la gent gran, bibliopis-
cina, rutes modernistes, projeccions 
en cinema en versió original subti-
tulada, intercanvis amb clubs espor-
tius estrangers... 
Unes activitats que es mantindran i 
s’augmentaran el proper curs 2010-
2011 però amb noves propostes 
que podeu consultar al quadre su-
perior d’aquest article.

Els patis en anglès, també a l’agost

Les noves activitats ‘in english’ 
del proper curs
El curs 2010-2011 arribarà amb noves propostes d’activitats en 
anglès que impulsen tots els departaments de l’Ajuntament en 
col·laboració amb les escoles, instituts i associacions. Les més 
destacades seran:

• Impulsar les activitats que realitzen les AMPA.
• Accèssit al millor Premi de Recerca de secundària en anglès.
• Confecció d’un joc de trivial en anglès.
• Parelles lingüístiques.
• Documentals en anglès dins de la programació de Cinema al 
parc.
• Activitats d’art familiar a Can Negre.
• RàdioDespí farà falques en anglès.
• Camp de treball internacional amb els esplais.
• Campionats de jocs educatius en anglès al Bulevard.
• Nous cursos en anglès al Departament de Foment de 
l’Ocupació.

Els patis de les escoles Sant Francesc 
d’Assís i Pascual Cañís continuaran oberts 
fins al proper 31 d’agost amb l’opció de 
fer activitats en anglès entre els infants 
que vagin fins a aquests equipaments. 
Recordem que els patis estan oberts de 
dilluns a divendres de 18 a 21 hores. Un 
monitor en cadascun dels centres ani-
ma els nois i noies a participar, però tot 
utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. 
En tot cas, els infants també poden anar-hi 
a jugar o compartir una estona sense que 
hagin de participar-hi.
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Un any més, es cobreix la demanda de 
places públiques d’escoles bressol
Per tercer any consecutiu les famílies que han demanat una plaça l’han obtingut

534 infants iniciaran un nou curs a les escoles bressol públiques de la ciutat

Un any més, la inversió (més de 
6 milions d’euros) realitzada 
en els darrers anys per dotar 

Sant Joan Despí de places d’escola 
bressol públiques ha donat els seus 
fruits. 
Un cop tancat el procés de matricu-
lació, a principi del passat mes de 
juny, el cent per cent de les famílies 
santjoanenques que han demanat 
una plaça pública l’han obtingut. 
Així doncs, el proper curs 2010-
2011, 534 nens i nenes d’entre 0 i 3 
anys iniciaran les seves classes en les 
escoles bressol públiques Sol Solet, 
El Gegant del Pi, El Timbal i La Pome-
ra, aquesta última gestionada per 
la Generalitat. Enguany, l’oferta de 
places d’escoles bressol públiques 
ha arribat a les 280 (la resta, fins a 

Campus Ítaca, una 
finestra a la universitat
Per tercer any consecutiu alumnat de 
tercer de l’ESO dels instituts Jaume 
Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i 
Guàrdia participen en la iniciativa 
Campus Ítaca. Durant dues setmanes, 
els 16 nois i noies (8 de cada insti-
tut) es desplacen fins a la Universitat 
Autònoma de Barcelona per participar 
en aquest projecte que els anima a 
continuar formant-se un cop acabin 
l’ensenyament obligatori a través 
d’activitats tan diverses com tallers, 
espais de debat, esport, etc. A la torna-
da de les vacances faran un balanç als 
seus companys.

Aquest any s’ha fet una oferta nova de 280 places d’escoles bressol públiques 

534, han estat renovacions d’infants 
d’altres cursos). La posada en mar-
xa, l’any 2008, de la darrera escola 
bressol municipal El Gegant del Pi, 
al bell mig del parc de la Fontsan-
ta, ha completat la xarxa d’escoles 

bressol públiques a la ciutat, que 
s’adapten així a les demandes de la 
ciutadania i acompleixen una de les 
apostes de l’equip de govern, facili-
tar la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

Els participants d’aquesta 
edició han estat: 
Anastasia Bogdanova, 
Héctor de la Peña, Laura 
Gómez, Saúl González, 
Cristina Márquez, Andrea 
Martínez, Irene Mirás, 
Aleix Sacrest, Cinta Ga-
ñan, Carmen Durán, Clau-
dio Cojocariu, Christian 
Caubera, Marina Andrés, 
Gabriela Lana, Oriol Léon 
i Oriol Martínez
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Premis per fer ciutat
Reconeixement públic a persones, entitats, empreses i 

comerços de la ciutat que destaquen per la seva trajectòria 
en una nova edició dels Premis Sant Joan Despí

La Festa Major de Sant Joan Despí s’inicia habitualment 
amb un acte de reconeixement públic a la societat san-
tjoanenca, a la seva feina i activitat des de diferents àmbits. 
Enguany, han obtingut aquesta distinció l’empresa JIP 
Motor, dedicada a la fabricació i distribució d’accessoris 
i recanvis per a la moto i que destaca per la seva aposta 
per la innovació; la Ferreteria Martínez, per tota una vida 
de dedicació al barri de les Planes; el restaurant Can Pau 
Torrents, un punt de trobada que ha esdevingut un refe-
rent a la ciutat;  la secció de joventut de la Creu Roja, que 
participa activament en feines de solidaritat, informació 

i sensibilització; l’ actriu Andrea Guasch, una jove veïna 
de la ciutat que s’està obrint pas en el món de la inter-
pretació i s’ha convertit en un ídol de petits i adolescents 
des del Disney Channel; la comissió d’anglès, professio-
nals de l’educació que estan fent que el projecte de Sant 
Joan Despí, ciutat plurilingüe, comenci a ser una realitat; 
l’associació DACMA, de dones que treballen per la pre-
venció i per ajudar a lluitat contra el càncer de mama, i Ro-
ger Grimau, capità del FC Barcelona de bàsquet, i també 
veí de Sant Joan Despí, que aquesta temporada és campió 
d’Europa.

Fotografia de grup de guardonats i guardonades d’enguany, acompanyats de l’alcalde:
Ferreteria Martínez, Restaurant Can Pau Torrents, Andrea Guasch, JIP Motor, associació DACMA, Creu Roja Joventut, Roger Grimau i la comissió 
del projecte d’anglès ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe’

Un pregó ‘a la Cubana’
Mercè Comes, una actriu que durant molts anys ha estat vinculada 
a la companyia teatral La Cubana, va ser l’encarregada d’obrir la 
Festa Major d’enguany. El seu pregó va estar ple d’al·lusions a 
la magnífica etapa engegada pel Barça des que el primer equip 
entrena a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva a Sant Joan Despí. 
També va portar un regal a la ciutadania que es va aplegar a la 
plaça de l’Ermita el 22 de juny: una carta de les seves companyes 
Teresines dedicada a la nostra festa. Comes va ser una de les 
protagonistes d’aquesta sèrie que va emetre TV3 fa uns anys.
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L’alta participació ha estat la característica destacada de la festa d’enguany, 
amb més d’una cinquantena d’actes al carrer entre el 22 i el 27 de juny

Les imatges de la festa: Aquest és un petill recull d’alguns dels moments viscuts a la ciutat durant els dies de 
Festa Major,  des dels multitudinaris concerts d’Efecto Mariposa (1), Love of Lesbian (3) i els grups locals (2) a les 
moltíssimes activitats infantils amb els carrers dels barris com escenaris (4). De fet, els carrers han estat el principal 
escenari de la festa, on hem pogut triar espectacles fantàstics com els Somnis d’Alicia (5), les acrobàcies del Circ 
Los i de Kamplingplatz (11 i 10); fer-nos un fart de riure amb Reugenio (7); ballar amb les orquestres (15); gaudir de 

Gran participació a la

7 98

6

5

1
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L’alta participació ha estat la característica destacada de la festa d’enguany, 
amb més d’una cinquantena d’actes al carrer entre el 22 i el 27 de juny

l’impressionant correfoc (9) i de la ballada de gegants (6), o participar en festes com l’organitzada al carrer del 
Torrent d’en Negre (13). No van faltar a la cita propostes habituals que són ja tradició, com  la sarsuela, el festi-
val de l’esbart Dansaire (12) o la Noche Flamenca del CCA Vicente Aleixandre (8). També hi va haver temps per 
a la solidaritat, com la gala benèfica que va organitzar Balldespí per recaptar fons que destinaran a l’Associació 
de Dones contra el Càncer de Mama (14). En definitiva, tota la ciutat va ser una gran festa.

10

11

12

13

14

15

4

2 3
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Una selectivitat d’excel•lència 
La  santjoanenca Anna Caballero, amb un 9,15, entre els 161 estudiants que han tret més d’un 9 a Catalunya 

Pràcticament el 100% de l’alumnat que s’ha presentat a les proves d’accés a la universitat ha aprovat

Un any més la temuda selecti-
vitat  (les PAU, proves d’accés 
a la universitat) ha posat a 

prova als estudiants, tot i que aquesta 
ha estat l’edició que més percentatge 
d’aprovats ha registrat mai en l’àmbit 
de Catalunya i, segurament també a 
Sant Joan Despí: dels 48 alumnes dels 
centres de secundària públics i con-
certats que han fet les proves l’han 
superat 47. 
La congratulació davant aquests bons 
resultats és doble ja que l’alumna de 
l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
Ana Caballero, amb un 9,15 de nota 
mitjana, es troba entre els 161 estu-
diants que el 26 de juliol rebrà una 
distinció que atorga el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a 
l’alumnat que ha tret una nota igual 
o superior a 9. Caballero va ser la pri-
mera sorpresa: “no m’ho esperava”.

“Està clar 
que l’esforç i 
la constància 
m’han servit 
per treure 
aquesta 
nota”

Ana Caballero, estudiarà administració d’empreses
Una mica tímida però molt riallera. Així es mostra Ana Caballero, l’alumna de l’Institut Francesc Ferrer i 
Guàrdia que ha tret la millor qualificació de la selectivitat als centres de Sant Joan Despí, un 9,15. “Abans de 
fer la selectivitat tothom t’espanta una mica, et diuen que és molt difícil, però un cop allà veus que no 
n’hi ha per tant”. És més la pressió dels nervis “i del que t’hi jugues, que una altra cosa”. Confesa que no 
va estudiar de valent fins l’última setmana però que sens dubte “l’esforç i la constància de l’estudi durant 
tot l’any està clar que em va ajudar per portar una bona base. I la pregunta que segurament ha sentit més 
vegades aquests dies: ¿tens algun mètode miraculós? Resposta: “res especial, ho llegeixo, vaig repetint 
perquè en quedi i clar, també depèn de l’assignatura”. Vol estudiar administració d’empreses a la Pompeu 
i Fabra “no hi ha gaires places, però espero tenir sort”. Ara toca descansar i dedicar-se encara més a les 
coses que li agraden: “el cinema, la música, llegir i, sobretot, estar amb els amics”. 

Natàlia Barba: vol fer medicina o biologia humana

“Ara he de recuperar el temps, ha estat 
un any de molta feina”

Sergi Urgell: cursarà enginyeria industrial

“Els últims dies vaig estudiar molt, però el 
treball durant tot el curs també m’ha ajudat ”

Amb un 7,75, la seva ha estat la nota més alta del centre on ha estudiat 
fins aquest curs: el Jaume Salvador i Pedrol. S’expressa en la mateixa 
línia que l’Anna Caballero “va ser més fàcil del que pensava, fins i 
tot he fet exàmens aquest any més difícils. No em vaig posar gens 
nerviosa” confesa la jove, una excel·lent estudiant i esportista “jugo 
a bàsquet i entreno tres cops a la setmana. Em pren temps, però 
m’agrada molt”. Temps que com diu ella, “ara he de recuperar perquè 
ha estat un any dur de feina”. Barba vol estudiar medicina a la Universi-
tat de Barcelona i “si no, faré biologia humana a la Pompeu i Fabra”. 

Com l’Ana i la Natàlia, en Sergi Urgell, de l’Ateneu Instructiu, coincideix a 
dir que “un cop comences els exàmens els nervis marxen, i la selecti-
vitat ja no és una prova tan temuda com te l’imaginaves”. No obstant, 
reconeix que li feia respecte i no ho va deixar tot per al final “de fet, els úl-
tims dies vaig estudiar bastant, cosa que, d’altra banda, he fet durant 
tot el curs. Ha estat dur, el batxillerat”. Té clar que vol estudiar enginyeria 
industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya “espero entrar a la de 
Barcelona, si no a Terrassa”. Li encanta l’esport, sobretot l’handbol, “que 
practico des de fa molt de temps”  i la música, de fet toca la guitarra.

9,15

7,75

7,15
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Final de curs atapeït d’activitats
Premis i reconeixements a la feina de molts estudiants de Sant Joan Despí

Estudiants de la ciutat reben importants premis

El 15 de juny es van lliurar els Premis de Reconeixement de 
l’Excel·lència Educativa que han guardonat els millors expe-
dients acadèmics de l’alumnat de secundària obligatòria (ESO), 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 
dels centres públics i concertats de la ciutat. Es van lliurar 18 
diplomes (8 per a l’alumnat de l’ESO, 3 per als de cicle formatiu 
de grau mitjà, 3 per als de cicle formatiu de grau superior i 4 
de batxillerat). Aquesta és la primera edició d’un guardó que 
l’Ajuntament ha impulsat per premiar l’esforç d’aquests alumnes. 
Els guardonats van rebre, a més d’un diploma de reconeixe-
ment, un abonament a les pisicines municipals de la Fontsanta 
i una entrada per a la propera temporada de teatre, i els de 
batxillerat i cicles formatius un val descompte en la coopera-
tiva Abacus. Premis, doncs, que incentiven també la cultura i 
l’esport. L’alcalde, Antoni Poveda, va dir que “aquest reconei-
xement premia també la constància i perseverància, virtuts 
essencials que no hem de perdre al llarg de la nostra vida 
acadèmica, personal i laboral”.

Primers Premis de Reconeixement de l’Excel·lència Educativa

L’alumnat dels instituts i centres de secundària concer-
tats de Sant Joan Despí no paren de rebre reconeixe-
ments per la seva feina. D’una banda, la Setmana de les 
Llengües de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia ha rebut 
el Primer Premi Linguapax que atorga la Unesco per 
fomentar els idiomes en les comunitats educatives. 
Durant les jornades culturals, a l’abril, el centre va fer 
tallers, xerrades, teatre... en diversos idiomes. A més, 
l’alumna de primer de l’ESO Marta Fonseca va ser la pri-
mera classificada (en la categoria de 1r i 2n de l’ESO) 
del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura 

en veu alta que organitza la Fundació Enciclopèdia Ca-
talana. D’altra banda, el treball de recerca La levitació 
diamagnètica, de Ferran Bertomeu, de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol, va aconseguir un accèssit dels Pre-
mis dels Treballs de Recerca de Batxillerat que con-
voca la Societat Catalana de Física. Bertomeu també 
va aconseguir un dels premis de recerca de Sant Joan 
Despí. Per últim, Marc Bracons, de l’Ateneu Instructiu,  
es va endur una menció honorífica del Premi Argó de 
Treballs de Recerca organitzat per la Universitat Autò-
noma, pel treball de recerca Formes i fòrmules. 

El 15 de juny es van lliurar els diplomes als 30 alumnes que han parti-
cipat en el programa Escolaritat Compartida i Centre Obert de Fusteria, 
que impulsen els departaments d’Educació i Acció Social. A l’acte es va 
fer una mostra dels treballs en fusteria, ceràmica, estampació, etc. que 
ha treballat l’alumnat. Els del mòdul de cuina van preparar un refrigeri.

L’alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior de 
l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia van participar en l’acte de lliurament de les orles 
que cada any, quan acaba el curs, es reparteixen entre els estudiants d’una mateixa 
promoció. Prop de 250 alumnes van rebre la seva orla en un dia (el passat 18 de 
juny, a les instal·lacions de l’equipament educatiu) que sens dubte no oblidaran. A la 
imatge, fotografia de grup de l’alumnat de batxillerat.

Programa d’escolaritat compartida Lliurament d’orles al Francesc Ferrer i Guàrdia
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Campus, casals, campaments i colònies fan que l’estiu sigui 
molt més actiu per a milers d’infants de la ciutat. Piscines, 

parcs i activitats al carrer canvien el ritme de la ciutat
Els infants són, indiscutiblement, els prin-

cipals protagonistes de l’estiu, una esta-
ció que per a ells és sinònim de vacances. 

A Sant Joan Despí, són milers els nens i ijoves 
que participen activament de l’estiu, tant a tra-
vés dels casals d’estiu, els campus esportius i 
les colònies i els campaments que organitzen 
tant l’ajuntament com diferents entitats. En 
total, més de 2.400 places setmanals d’activitats 
lúdiques, esportives, festives i culturals per als 
infants i joves que permeten, d’altra banda, que 
els seus pares puguin conciliar millor les vacan-
ces escolars amb la feina.

Ajuts econòmics
D’altra banda, l’Ajuntament, a través del Depar-
tament d’Acció Social, dóna suport econonò-
mic a les famílies amb situacions de dificultats 
per facilitar l’accés a aquestes activitats. A tra-
vés de diferents programes que promouen la 
conciliació de la vida familiar i laboral i de pre-
venció de situacions d’exclusió social, com és el 
cas dels casals i campus, l’Ajuntament ha ator-
gat ajuts que van del 25% al 90% en funció de 
la situació econòmica i social de les persones 
que ho sol·liciten. 
També els adults viuen la ciutat de manera dife-
rent en arribar el bon temps. Carrers i parcs re-
gistren un augment de visites, com a alternativa 
per passejar o quedar amb amics. I també per 
veure cinema familiar, gràcies a les tradicionals 
projeccions ‘a la fresca’ que cada mes de juliol 
organitza l’Ajuntament al parc de la Fontsanta.

Diversió i formació. Campus esportius (a banda dels municipals, també en tenim de ten-
nis, handbol, bàsquet, futbol...); casals tradicionals i un casal d’anglès configuren l’oferta 
per omplir d’activitat les primeres setmanes de vacances dels escolars de la ciutat.
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Enquesta,
t’agrada el casal d’anglès?

un any més, se celebra un casal d’estiu 
específic per estimular-ne la pràctica i 
l’aprenentatge:

David Sebastià, 7 anys. És el primer cop 
que vinc i de moment estic content. He après 
paraules que encara no coneixia. És divertit, tot i 
que encara he d’aprendre molt.

Marc Escalante, 11 anys. Sí, ja hi vaig 
participar l’any passat i em va ajudar a millorar 
perquè l’anglès em costava una mica. L’anglès és 
necessari per viatjar arreu del món.

Andrea Grau, 9 anys. Està molt bé. És el 
segon cop que hi participo... va ser més aviat idea 
dels meus pares perquè aprengués bé l’anglès. El 
que més m’agrada és jugar.

Alba Díaz, 8 anys. M’agrada perquè fem 
moltes activitats, és el segon cop que faig aquest 
casal. Va ser idea de la meva mare. Encara no 
l’entenc bé, però tampoc estem tota l’estona 
parlant en anglès.

Fent amics. Les activitats estiuenques són una bona oportunitat per fomentar les relacions entre els 
infants que, a banda de passar-s’ho bé, també aprenen

Cine a la fresca en família. Les projeccions del cine-
ma a la fresca són una bona manera de passar en família 
les caloroses nits d’estiu. Up, Avatar (a la foto) i 17 otra vez 
han estat els primers títols projectats que acabaran el proper 
dia 24 de juliol amb Com  entrenar el teu drac. Pel·lícules 
d’èxit per a grans i petits.

L’alcalde, Antoni Poveda, també ha visitat els diferents campus i casals municipals
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Més de 200 jovesvan celebrar la majoria d’edat

La Festa dels 18, 
un clàssic de l’estiu

Més de 200 joves van participar el 2 
de juliol a la Festa dels 18, una acti-
vitat que enguany ha arribat a la cin-
quena edició consolidada com un 
espai de trobada del jovent que en-
guany fa els 18 anys, una xifra, sens 
dubte, molt significativa que marca 
l’arribada a la majoria d’edat. La fes-
ta, que es va celebrar a les piscines 
de la Fontsanta, va comptar amb 

diferents actuacions per animar la 
nit com la d’Ester -és veïna de Sant 
Joan Despí- i Teser, exconcursants 
del programa de televisió Fama, ¡a 
bailar!, que van fer una demostració 
de ball, a més de percussionistes i 
música en directe. El bon temps va 
convidar a cabussar-se a les piscines 
a molts dels que ens van aplegar a 
les piscines. 

Murder Kaos i Cambra 
Fosca, guanyadors de 
la primera edició del 
Night Bucs Festival

L’AVV de les Planes 
recapta 1.900 euros per 
a un projecte solidari

El metal del Murder Kaos es va 
endur el primer guardó del concurs, 
un any d’assaig gratuït als bucs d’El 
Bulevard, mentre que el pop català 
dels Cambra Fosca es va fer amb el 
segon, sis mesos gratuïts. El primer 
certamen, que es va celebrar l’11 de 
juny va comptar amb tres parti-
cipants més: Projecte Heliopolis, 
Factory 13 i Luckey. Al setembre tornen les festes de 

barri, a Residencial Sant Joan
A l’estiu hem d’agafar forces perquè 
del 16 al 20 de setembre Residencial 
Sant Joan ha preparat unes festes 
farcides d’activitats. Esport, especta-
cles, activitats infantils i culturals són 
les grans propostes de les festes que 
tindran el  Centre Cívic Antoni Gau-
dí i la plaça de l’Estatut com a eixos 
neuràlgics. Hi haurà campionats 
de futbol sala, de pàdel, de jocs de 
taula, de ping-pong, de dòmino, de 
ciclisme i d’escacs durant les quatre 
jornades. Molt destacable serà la bo-
tifarrada i el sopar popular (dia 18, a 
les 11 h i a les 21 h), les titelles Mace-
dònia contes, de Pot Petit (dia 18, a 
les 17.30 h), el passeig cívic d’animals 
de companyia amb les indicacions 
d’una veterinària o la mostra de dan-
ses i coreografies de nombroses en-
titats de la ciutat. Consulteu totes les 
activitats al programa de mà.

L’Associació de Veïns i Veïnes de les 
Planes va recaptar, a través d’un 
festival solidari, 1.900 euros que 
destinarà a l’ONG Ayuda directa 
per desenvolupar un projecte de 
microcrèdits a Guinea Conackry i 
Sri Lanka. Al festival van participar 
el CCA Vicente Aleixandre i l’Escola 
de Dansa Loly Peláez. L’associació 
vol fer de la cooperació un eix més 
de treball al barri.L’esport, un dels eixos de les festes
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Esta iniciativa, que estará en marcha en septiembre, nace con el 
objetivo de intercambiar servicios, habilidades y conocimientos 

La oficina del voluntariado de 
la gent gran gestionará un 
Banco del Tiempo

Familiars que cuiden de 
persones amb 
dependència es formen

Nova campanya 
comercial amb premis 
refrescants

INSCRIPCIONS ALS TALLERS DE DONES
del 2 al 23 de setembre, a l’Àrea

Country I (iniciació) i country II (perfeccionament); 
patchwork I (iniciacio) i patchwork II (perfeccio-
nament); bijuteria artesanal; sevillanes; ball 
espanyol; teatre i bricolatge

*Cada alumna es pot matricular a un màxim de dos tallers. 
Més informació: Departament de Polítiques d’Igualtat (93 477 00 51)

L’escola de a Dona de la Diputació, 

dels anys 40 als 70
El Departament de Polítiques d’Igualtat està preparant una 
exposició sobre les alumnes de Sant Joan Despí que hagin 

estudiat a l‘Escola de la Dona de la Diputació de 
Barcelona entre els anys 40 i  70. 

Si sou una d’aquestes dones us podeu posar en contacte 
amb el Departament  (93 477 00 51) per tenir més detall del 
projecte i lliurar material que pugui utilitzar-se en la mostra, 

que es farà a l’octubre.

La Oficina Gent Gran Activa gestio-
nará un Banco del Tiempo, una ini-
ciativa donde el tiempo es la unidad 
de cambio entre personas que apor-
tan y reciben habilidades, conoci-
mientos y servicios. Es también una 
buena fórmula para fomentar la re-
lación  y la colaboración. El Ayunta-
miento y la asociación Salut i Família 
firmaron el 6 de julio un convenio 
para desarrollar el proyecto. 
La nueva oficina Gent Gran Activa 
(ubicada en el Àrea) que coordina 
actividades de voluntariado será la  
encargada de gestionar el servicio 

que funciona como si fuera una en-
tidad bancaria. Las personas intere-
sadas tienen que abrir su particular 
‘cuenta correinte’, es decir, los servi-
cios que pueden aportar y las horas 
que pueden destinar. Tendrá lógica-
mente acceso al tiempo y habilida-
des de las otras personas inscritas. 
Leer cuentos, acompañar al médico 
o hacer la compra son muchas de las 
posibilidades de este banco. 
La comisión encargada del proyecto 
se ha puesto manos a la obra para 
ponerlo en marcha al cien por cien 
el próximo mes de septiembre.

En la foto, en el centro, el alcalde, Antoni Poveda, a su derecha Josefina Altés, de la asociació Salut i Fa-
mília y la concejal de la Gent Gran, Fuensanta Fernández, con los voluntarios que gestionarán el banco

El curs, emmarcat dins del projecte 
integral de suport a persones cuida-
dores no professionals que des-
envolupa el Departament d’Acció 
Social amb la Fundació Caixa 
Catalunya, els ha donat pautes per 
millorar l’atenció que ofereixen als 
seus familiars. Al curs han participat 
cuidadors no professionals de les 
persones que compten amb el PIA 
(Programa Individual d’Atenció).

Fins al 25 de juliol Activa Despí in-
centiva l‘ús de la targeta Sant Joan 
Despí amb un premi que consisteix 
en dos passis familiars de tempora-
da als parcs aquàtics de Waterworld 
i Aquadiver. També hi ha premis 
directes de 2x1 a aquests parcs.
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18 dones de Sant Joan 
Despí, al Congrés de Do-
nes del Baix Llobregat

L’Escola Municipal d’Art amplia la seva oferta amb nous tallers trimestrals i mensuals

Can Negre reobre a l’octubre
La casa serà la nova seu de l’Escola Municipal d’Art i l’espai de referència del modernisme

Can Negre tornarà a l’activitat a 
l’octubre després de gairebé sis mesos 
en obres. Els treballs han rehabilitat 
l’exterior de la casa i han condicionat 
l’interior per acollir la seu de l’Escola 
Municipal d’Art, concretament els cur-
sos anuals de ceràmica, moda, imatge 
digital i pintura. Els de cuina i ioga es 
continuaran fent al Centre Cívic Sant 
Pancraç. Entre les novetats del nou 
curs, hi ha la programació de cursos 
trimestrals i mensuals de disciplines 

com la joieria, l’escultura o el dibuix. 
Una altra de les novetats és la incor-
poració de tallers infantils. Tot i que les 
inscripcions es faran al setembre, les 
classes no s’iniciaran fins l’octubre.
Can Negre, però, continuarà sent el 
referent del modernisme a Sant Joan 
Despí i, en concret, de la figura de 
Jujol, amb nombrosa documentació 
de l’arquitecte, i un referent cultural 
obert a la població amb espais com la 
sala d’exposicions.

Les obres de Can Negre estan molt avançades

El nou curs a l’Escola 
Municipal d’Art
(Inscripcions del 6 al 16 de setembre per a 
la població de Sant Joan Despí i, a partir del 
20, per a tothom, a Can Negre, de dilluns a 
divendres de 10 a 13 i de 17 a 20.30 h)

Oferta de cursos anuals
Ceràmica, moda (tall, confecció i arranja-
ment), imatge digital, pintura, ioga* i cuina*

Oferta de cursos trimestrals
(d’octubre a desembre)
Joieria tèxtil, escultura, dibuix i pintura per 
ordinador, retoc fotogràfic i iniciació a 
l’animació Stop-Motion

Oferta de cursos mensuals
Cuina per a homes (octubre), iniciació a la 
cuina japonesa (novembre) i cuina nadalen-
ca tradicional i contemporània (desembre)

*Aquests cursos es faran al Centre Cívic Sant Pancraç

Artesania*, ioga, dansa del ventre, balls de saló, 
tai-txi, txi-kung, pintura, country, batuka, anglès, 
pilates, guitarra flamenca, informàtica, il·lustració 
còmic*, il·lustració 3 D, photoshop, diafreo*, tast 
de vins*, cuina especialitzada*, risoteràpia*, bo-
llywood*, coaching*, funky (per a joves) i guitarra 
(intergenaracional).

*Nous cursos. Informeu-vos-en  al centre sobre les noves propostes.

Inscripcions als tallers del
Centre Cívic Torreblanca
(a partir del 6 de setembre antics alumnes, i del 13 per als nous)

Més informació i inscripcions: 
Centre Cívic Torreblanca (c/ de Rubió i Tudurí, 5, telèfon 93 477 22 68 
i correu electrònic cctorreblanca@sjdespi.net)

Més informació i inscripcions: 
Centre Cívic Antoni Gaudí (pl. de l’Estatut 5, telèfon 93 477 31 34 i 
correu electrònic ccgaudi@sjdespi.net

Inscripcions als tallers del
Centre Cívic Antoni Gaudí
(a partir del 6 de setembre antics alumnes, i del 13 per als nous)

Tallers trimestrals de 15 hores: ioga, dansa del 
ventre, tai txi, pilates, line dance, iniciació a tast 
de vins*, reflexologia podal* i restauració de 
mobles*.

Tallers trimestrals de 20 hores: retoc fotogràfic i 
tractament d’imatge digital*.

*Nous cursos. Informeu-vos-en al centre.



25

(Inscripcions del 6 al 16 de setembre per a 
la població de Sant Joan Despí i, a partir del 
20, per a tothom, a Can Negre, de dilluns a 
divendres de 10 a 13 i de 17 a 20.30 h)

Oferta de cursos anuals
Ceràmica, moda (tall, confecció i arranja-
ment), imatge digital, pintura, ioga* i cuina*

Oferta de cursos trimestrals
(d’octubre a desembre)
Joieria tèxtil, escultura, dibuix i pintura per 
ordinador, retoc fotogràfic i iniciació a 
l’animació Stop-Motion

Oferta de cursos mensuals
Cuina per a homes (octubre), iniciació a la 
cuina japonesa (novembre) i cuina nadalen-
ca tradicional i contemporània (desembre)

*Aquests cursos es faran al Centre Cívic Sant Pancraç

IMATGES DE LA CIUTAT

La ràdio local fa 15 anys. Ràdio Despí va celebrar, el 10 de juliol, el desè 
aniversari. L’emissora local, gestionada per una associació, s’ha conso-
lidat en aquests anys com un mitjà actiu i participatiu a la ciutat. Aviat es 
millorarà la recepció amb el canvi d’ubicació de l’antena emissora. A la 
fotografia, un moment del lliurament dels guardons atorgats per l’emissora.

Vacances a Sant Joan Despí per a 9 
infants del Sàhara. Emmuelin, Salem, 
Saluka, Mahyuba, Mohamed Lemin, Mojtar, 
Galia, Novara i Madina són els infants 
sahrauís que passaran enguany l’estiu amb 
famílies santjoanenques dins el programa 
Vacances en Pau. Novara, que fa tres 
anys que ve a la ciutat, està molt feliç de 
repetir: “M’agrada molt Sant Joan Despí, 
sobretot anar a la piscina”, una activitat 
que és molt apreciada per aquests nenes 
i nens que viuen al desert. Anna Megolla, 
acollidora d’una de les nenes, assegura 
que l’experiència “és increïble. Són molt i 
molt agraïts”.

Cloenda del curs ambiental de les escoles. El Pla d’educació ambiental 
que es desenvolupa durant tot el curs a les escoles de la ciutat va organitzar 
un acte de cloenda, el 13 de juny, a la plaça del Carme, amb tallers i activi-
tats que eren una mostra de tot el que s’ha treballat als centres educatius.

El Bus Turístic porta la gent gran a visitar Barcelona de nit. Tres unitats de l’autobús turístic 
de Barcelona van portar, el passat 1 de juliol, 185 persones de la ciutat a fer un tomb de nit per la 
capital catalana. Els participants van gaudir d’un recorregut per diferents indrets significatius de 
Barcelona des d’una perspectiva nocturna.

Premis de poesia. El Círculo Artístico y 
Literario Semillero Azul va lliurar, el 12 de juny, 
els premis del seu XIX Certamen de poesía, 
així com els guardons Rosa Azul, dedicats als 
membres de l’entitat. La poesia De los que no 
están, escrita per Albert Carrasco, de Vilafranca 
del Penedès, va ser l’obra guanyadora del 
concurs poètic, en un acte celebrat en el decurs 
d’un sopar.

Arriben els infants sahrauís • Tallers mediambientals • 
15 anys de ràdio • Bus turístic • premis Semillero Azul
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El equipo de la ciudad 
Muxu-Akor acaba la 
durísima maratón ciclista 
Titan Desert
La Titan Desert es una  prueba ma-
ratoniana de resistencia en BTT que 
se desarrolla en tierras marroquíes, 
en pleno desierto del Sahara, y está 
considerada una de las más duras del 
calendario internacional. En su quin-
ta edición, reunió a 339 participantes 
de 40 países.
Durante cinco días se recorrieron casi 
500 km por los más diversos paisa-
jes: montañas, ríos secos (oueds), lla-
nuras, caminos pedregosos y, 
como no, magníficas dunas.
Por cuarto año consecu-
tivo, Sant Joan Despí 
estuvo representa-
da por el experto 

ciclista Joan Babot (65 años); su hijo 
Jaume Babot (40 años) debutante 
en la Titan; Baldiri Olivé corredor de 
rallies y manager promotor del Team 
Muxu Racing y su esposa Cristina 
Ribé, acompañante en este tipo de 
competiciones.
El equipo Muxu-Akor Clothing se 
completaba con la presencia de Jordi 
Sandor, gran conocedor del desier-
to y del arte de sobrellevar las difi-

El equipo de Sant Joan Despí consiguió el gran reto de acabar esta durísima prueba

cultades en estas competiciones de 
dureza extrema en las que tanta im-
portancia tiene la preparación física 
durante todo el año, como la mental 
para llegar a superar las temperaturas 
extremas (mucho calor durante el día 
y mucho frío durante la noche).
Joan, Jaume y Jordi, todos ellos ama-
teurs, realizaron una magnífica carre-
ra, acabando la misma y cumpliendo 
así su reto personal.
El exciclista profesional español Ro-
berto Heras fue el ganador, en una 
carrera muy reñida.

El passat 12 de juny es va inaugu-
rar la temporada de les piscines 
recreatives Fontsanta, amb una 
festa en què els inflables van fer 
gaudir de valent infants i joves. 
Fins al 5 de setembre les piscines 
seran un lloc ideal per refrescar-
se. Hi ha l’opció d’entrada puntual 

o d’acollir-se a diferents tipus 
d’abonament.
Enguany, com a novetat,  al costat 
de la piscina petita s’ha habilitat 
una zona amb taules perquè els 
infants puguin jugar i pintar. 
Recordem també que hi ha el 
servei gratuït de bibliopiscina 

de dimarts a diumenge de 15 a 
19.15 hores durant els mesos de 
juliol i agost. Aquest servei, de 
caire gratuït, permet disposar de 
premsa diària, revistes de tot tipus, 
contes infantils, publicacions en 
anglès, llibres de coneixements, 
novel·les...

Piscines Recreatives Fontsanta, l’estiu més refrescant
Un moment de la festa aquàtica d’inici de temporada

Obertes fins el 
5 de setembre
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L’infantil femení de l’Handbol Sant Joan Despí 
s’ha proclamat subcampió de Catalunya
L’equip va jugar els sectors del campionat d’Espanya i va arrodonir una gran temporada

L’equip, en un instant de la seva participació a València en les fases de sectors del campionat d’Espanya

Aquesta ha estat una important 
temporada per a l’ Handbol 
Sant Joan Despí amb una diver-

sitat d’actes i competicions esportives 
com ara la Trobada de minihandbol, 
promoció de l’handbol a les escoles, 
Minitrobada de benjamins, participa-
ció al Torneig infantil Llet Nostra del FC 
Barcelona o la participació al Torneig 
Urdaneta de Bilbao i partits a Vitòria.
Al marge de totes aquestes activitats, 
cal destacar de forma especial la pro-
gressió i projecció que l’handbol fe-
mení de Sant Joan Despí està prenent 
a Catalunya i a tot l’Estat espanyol.

Un equip amb molt futur
La fita més destacada ha estat 
l’assoliment del subcampionat de Ca-
talunya infantil femení, que va donar 
dret a participar en les fases de sec-
tors del Campionat d’Espanya cele-
brats a València. Les santjoanenques 
van començar amb força guanyant 
l’Abaran de Múrcia per 16-9, però van 
caure a les dues jornades següents 
amb l’Unicaja B d’Almería (16-18) i 
amb el Marítim local (18-14).
Altres equips femenins de club han 
assolit també resultats molt interes-
sants, com ara el subcampionat de 
Primera Catalana del cadet femení o 
el 6è lloc al Campionat de Catalunya 
del juvenil femení.

Dues jugadores seleccionades
Les novetats més recents són la par-
ticipació en la prestigiosa Granollers 
Cup de dues jugadores del club amb 
les seleccions catalanes infantil i juve-
nil, concretament Paula Recio i Roser 
Espert, respectivament. Aquests par-
tits són preparatius per a la participa-

ció de les seleccions catalanes en els 
campionats d’Espanya.
D’ altra banda, Eva Raigón, jugadora 
infantil del club, ha estat convocada 
a la concentració de promeses que fa 
la Federación Española de Balonma-
no del 12 al 17 de juliol a Valladolid. 
Aquesta concentració reuneix les mi-
llors jugadores de 13 i 14 anys de tot 
Espanya.
Tot plegat, en aquest moment, 
l’Handbol Sant Joan Despí és l’entitat 
esportiva de la ciutat amb més espor-

tistes femenines (114 jugadores).

Incorporat un nou coordinador  
L’ entitat té la pretensió de potenciar 
l’ handbol femení al mateix nivell del 
masculí. Per aquest motiu, ha incor-
porat a la seva estructura tècnica la 
figura del coordinador tècnic respon-
sable de l’handbol femení, que té per 
objectiu coordinar el treball de capta-
ció, de millora i de tecnificació de to-
tes les noies que vulguin fer handbol 
al club.

Les noies de l’infantil han fet història

Piscines Recreatives Fontsanta, l’estiu més refrescant



28

La Penya Barcelonista de Sant Joan Despí va organitzar 
un any més el seu campionat de dòmino per parelles, 
memorial Artur Bombi. 
Va ser una lligueta de dotze parelles que es van enfron-
tar tots contra tots, amb victòria dels membres del club 
de dòmino de Sant Ildefons. 
Artur Bombi, soci que va morir l’any passat, dóna nom 
al torneig. Va assistir a la competició la vídua -que va ser 
obsequiada amb un ram de flors per part de la directiva-, 
i també les filles i el nét. 

La Penya Barcelonista va organitzar un any 
més el seu torneig de dòmino

El Club Petanca Jubilats i Pensionistes de Sant Joan Despí 
va revalidar el seu títol de campió de la lliga comarcal re-
servada a clubs de petanca d’aquests col·lectius.
L’equip santjoanenc es va imposar amb autoritat en 
aquesta lligueta de 19 equips del Baix Llobregat i va ser 
campió a falta de dos partits per concloure el campionat.
D’altra banda, a l’Interclubs de Sant Joan Despí, en que 
participaven les cinc entitats de petanca de  la ciutat, 
també es va imposar, tant en categoria masculina com en 
femenina. 

El Club Petanca Jubilats i Pensionistes, 
de nou campió del Baix Llobregat

No ha podido celebrar de mejor manera su 40 aniver-
sario el San Pancracio ya que se ha proclamado cam-
peón de su grupo logrando así  el ascenso a Segunda 
Territorial, que no era en principio el objetivo. Su domi-
nio esta temporada ha sido total y ha conseguido sacar 
nada menos que cinco puntos de ventaja al segundo 
clasificado.
No hay duda de que cuando hay un conjunto un grupo 
compacto y con buena relación entre sus componentes, 
es mucho más fácil que lleguen los éxitos.

El Sant Pancracio logra el ascenso la 
temporada de su 40º aniversario

La Federació Catalana de Futbol ha escogido como sede 
de las semifinales y la final de la Copa Catalunya 2010 el 
Campo de Futbol de Les Planes. Será la segunda ocasión 
-la primera en 2007- (foto) que el municipal planense 
acoja esta importante competición. Además, uno de los 
semifinalistas será este año el Levante Las Planas.
Los emparejamientos serán Espanyol-Barcelona y Le-
vante Las Planas-L’Estartit.
Las fechas todavía están pendientes, pero serán a finales 
de agosto o principios de septiembre.

El campo de futbol de Les Planes acogerá la 
Copa Catalunya femenina
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El Parc Ciclista del Llobregat estarà obert tot el mes de 
juliol perquè la ciutadania pugui practicar tant ciclisme 
de carretera com de muntanya en BTT.
L’horari és de dilluns a divendres de 18 a 22 hores i dissa-
btes al matí, de 10 a 13 hores, sempre sota les indicacions 
dels responsables de la instal·lació.

La Cursa de Les Planes reunió a un total de 396 partici-
pantes en la edición de este año. La prueba, organizada 
por la AVV Les Planes discurría por las calles del barrio y 
por el parque de la Fontsanta. 10 kilómetros en total.
El ganador fue José Espinar (J’Arribu de Cornellà), seguido 
de su compañero de equipo David Guiamet.

L’Open Despí de Tennis Taula va ser un èxit de participa-
ció, es va assolir el número màxim de jugadors, amb 96.
Els representants de l’Ateneu 1882 van tenir una gran ac-
tuació davant palistes provinents d’arreu de Catalunya.

El Club Tir amb Arc Despí va aconseguir nou medalles 
en diferents modalitats i categories en la seva participa-
ció el 3 de juliol en el III Trofeu Internacional Vila d’Encamp 
(Andorra), en una jornada marcada per la pluja.

El infantil y el alevín del Futbol Club 
Levante Las Planas consiguen ascender

El FC Levante Las Planas ha conseguido 
el ascenso en dos categorías de su fút-
bol base. Tanto el infantil A -entrenado 
por Paco Bermúdez y Albert Sánchez- 
como el alevín A -con Rafa Peralta i Javi 
Arranz como técnicos- han consegui-
do el campeonato y el consiguiente as-

censo de categoría tras realizar ambos 
una brillante temporada. 
Con la reforma efectuada por la Fe-
deración en cuanto al fútbol base, el 
infantil militará en Segunda y el alevín 
en Tercera División de sus respectivas 
categorías.

El equipo infantil (izquierda) militará en Segunda División y el alevín (derecha) en Tercera de sus categorías

Dos santjoanencs han 
participat en el Mundial 
júnior d’hoquei línia
Dos joves jugadors d’hoquei línia 
de Sant Joan Despí, formats en el 
Club Hoquei Línia Jujol de la ciu-
tat,  han participat amb la selecció 
espanyola en el Mundial júnior que 
s’ha celebrat del 27 de juny al 3 de 
juliol a la ciutat alemanya de Düs-
seldorf. Es tracta de Lluís Torres i Xa-
vier Porqueras, ambdós de 19 anys. 
Després de formar part dels equips 
inferiors del CHL Jujol, atesa la 
seva qualitat, van anar al primer 
equip del Rubí Cent Patins, que 
participa en la Liga Élite, la màxi-
ma competició de clubs d’Espanya, 
en la qual el Rubí és un dels equips 
capdavanters.
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TRIBUNA POLITICA

Fa més d’una any que, amb motiu de 
les obres de diferents carrer del nucli 
antic,  es va traslladar el mercat am-
bulant del dilluns, fet que ha provocat 
un notable descens en l’afluència de 
la gent i, per tant, menys volum de 
negoci,  no tan sols als mateixos pa-
radistes, sinó també a les parades del 
mercat del Centre i comerços propers.
Esquerra vàrem entrar una moció al 
passat Ple, que va ser rebutjada pel 
PSC i va comptar amb l’abstenció cò-
mode de la resta dels grups, que de-
manava tornar el mercat ambulant al 
seu lloc, ja que creiem que hi havia so-
lucions tècniques viables per a cobrir 
l’espai que quedava inutilitzat amb la 
remodelació del carrer del Mercat.
Solucions tècniques que, dit sigui de 
pas, el nostre Govern no ha sabut 
o no ha volgut trobar des de fa més 
d’un any, quan ja era evident que el 
mercat ambulant perdria l’espai del 
carrer Mercat.
El PSC té clar què vol fer amb el mer-
cat ambulant, però no ho diu. En po-
lítica s’ha de saber prendre decisions 
encara que aquestes no agradin a la 
gent, s’ha de ser valent, i més encara 
quan es disposa d’una majoria ab-
soluta. El que no es pot fer és deixar 
passar el temps sense dir res, amagar 
la decisió als comerciants i jugar a la 
desinformació.
Més de 1300 persones han signat pel 
retorn del mercat al seu lloc, amb la 
col·laboració de TOTS els paradistes 
del mercat del Centre i d’altres comer-
ciants. Segons el nostre alcalde, mol-
tes d’aquestes persones van signar 
degut a la pressió dels comerciants. 
I així va acabar el Ple. Amb l’alcalde 
del PSC menystenint una part de la 
ciutadania i ridiculitzant les signatu-
res recollides.

El mercat del dilluns, 
al seu lloc

La sentència del Tribunal Constitucio-
nal ha tocat parts molts substancials de 
l’Estatut de Catalunya votat pels catalans 
el 18 de juny de 2006. Ha afectat la seva 
columna vertebral, el seu nucli dur: la na-
ció, la llengua, el finançament, les compe-
tències i el seu blindatge.
Estem davant una actitud clarament con-
trària al que ha de ser una interpretació 
flexible i oberta de la Constitució. El pac-
te constitucional de 1978 ha quedat tocat 
amb aquesta sentència.
En aquestes circumstàncies és quan 
els països han de demostrar que tenen 
caràcter. Si som una nació, i ho som, ara 
hem de demostrar-ho i exercir com a tal. 
Ara més que mai, Catalunya ens necessi-
ta. Cal que sortim al carrer per la nostra 
dignitat nacional, pels nostres drets i per 
fer-nos respectar com el que som: una 
nació amb mil anys d’història que ho vol 
seguir sent en el futur.
Des de CiU considerem que un cop hagi 
passat la mobilització i el rebuig contra 
la sentència, cal començar a construir el 
futur de Catalunya, i això passa per con-
vocar eleccions a la tardor com més aviat 
millor per elegir un nou Govern.
La gent de Convergència volem deixar 
clara la nostra predisposició a treballar 
amb unitat per defensar la nostra digni-
tat com a nació i deixar clara que la veu 
de Catalunya no quedarà silenciada per 
una sentència.
CiU considera una provocació el dia esco-
llit per treure la sentència i una raó més 
per omplir els carrers de Barcelona per 
defensar la dignitat nacional de Catalun-
ya.
Després de la manifestació del passat 
dia 10, el primer que cal fer és donar les 
gràcies al poble de Catalunya, va ser una 
manifestació exemplar en tots els sentits. 
Ahir el curs de la història de Catalunya va 
començar a canviar. Hem fet una aposta 
en els darrers trenta anys per encaixar en 
un marc constitucional, l’hem fet de bona 
fe, però és evident que això està tocant 
a la seva fi i que Catalunya ha de fer una 
aposta clara pel seu dret a decidir el seu 
propi futur. Visca Catalunya!

Som una nació. 
Nosaltres decidim

Después de un mes de campeonato di-
fícil donde España empieza perdiendo 
frente a Suiza, la superación de las difi-
cultades, la unión de sus jugadores, la 
sabia dirección del cuerpo técnico ha-
cen que la Selección Española consiga 
la Copa del Mundo. Felicidades a todos. 
De esta victoria hay que saber sacar lec-
ciones de un grupo humano sabiamen-
te dirigido por Vicente del Bosque: la 
responsabilidad, el esfuerzo, la unión, el 
trabajo. Ver jugadores de distintos pun-
tos de España que trabajan unidos sin 
pensar en su protagonismo; ver cómo 
Andrés Iniesta le dedica el gol más im-
portante de su vida a Dani Jarque, debe 
hacernos pensar en que las diferencias 
no deben ser barreras y establecer gue-
tos entre las personas.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento se 
sigue dedicando esfuerzos en aprobar 
mociones que pretender ahondar en la 
división y en el rencor. El Estado de De-
recho exige respeto por todas sus insti-
tuciones. En democracia, el partido del 
gobierno no puede hacer lo que le da 
la gana, sino respetar las leyes. Cuando 
éstas son transgredidas por los gober-
nantes, existen tribunales que defien-
den a los ciudadanos. Esto es lo que ha 
hecho el Tribunal Constitucional. La li-
bertad lingüística, la libertad de educa-
ción, el respeto a la justicia son valores 
que los ciudadanos defienden frente 
al poder de los políticos nacionalistas 
con sus imposiciones. La libertad de las 
personas, sin imposiciones mediáticas, 
hace que la audiencia en Cataluña de 
la Selección Española multiplique por 
cuatro a manifestaciones de carácter 
separatista. La gente, en uso de su li-
bertad y sin consignas de ningún tipo, 
engalana sus balcones con la bandera 
de España. Ver Sant Joan Despí con la 
normalidad de otros pueblos y ciuda-
des de España debe de hacernos sentir 
orgullosos de esa unión. Ésta es la única 
que nos hará fuertes ante las adversida-
des de la crisis.

Campeones 
del mundo
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El passat 28 de juny el Tribunal Cons-
titucional va emetre la sentència so-
bre l’Estatut de Catalunya en respos-
ta als recursos d’inconstitucionalitat 
presentats pel Partit Popular.
Aquesta sentència significa una  alte-
ració greu del contingut de l’Estatut 
de Catalunya perquè vulnera la vo-
luntat del Parlament de Catalunya, 
de les Corts  espanyoles i, per sobre 
de tot, de  la ciutadania de Catalunya, 
que va votar l’Estatut en referèndum.
ICV-EUiA mostrem el nostre rebuig a 
la sentència perquè afecta els princi-
pals objectius de l’Estatut: més reco-
neixement nacional i lingüístic, més 
poder polític amb el blindatge de les 
competències; més poder econòmic 
amb un sistema de finançament just; 
desconcentració de la justícia; rela-
cions amb l’Estat i les altres comu-
nitats basades en la bilateralitat i la 
multilateralitat. Per això hem donat 
suport la manifestació multitudinària 
del passat 10 de juny i donarem su-
port a totes aquelles altres iniciatives 
que es proposin, tant des del govern 
com des de la societat civil, que vagin 
encaminades a afavorir el camí per 
obtenir el màxim autogovern.
La societat catalana ha treballat i se-
guirà treballant com un sol poble, 
defensant la pròpia llengua i, a la ve-
gada, respectant la cultura de totes 
aquelles persones que han vingut 
d’arreu. Aquest respecte és el que es 
vulnera amb la sentència del Tribunal 
Constitucional, per això prop d’un 
milió i mig de persones érem el dis-
sabte passat al Passeig de Gràcia de 
Barcelona.
Tal com es va aprovar en el Ple Muni-
cipal del passat 8 de juliol, Sant Joan 
Despí també rebutja la retallada de 
l’Estatut.

Volem tot 
l’Estatut

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
LÀrea. Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empreses i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 088
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
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
Poliesportiu 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 902 19 32 75
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
JUNY DE 2010

Temperatura mitjana: 20,9ºC • Temperatura màxima: 
30,1ºC el dia 28 • Temperatura mínima: 13,7ºC el dia 
22 • Precipitació total: 27,6 l/m2 • Màxima precipitació 
en 24 hores: 9,7 l/m2 el dia 9 • 6 dies de precipitació i 

un de tempesta

Feia més de deu anys que no teníem un juny tan 
fresc. Malgrat que no s’ha assolit cap rècord de 
fred al municipi, les temperatures varen mantenir-
se per sota de la mitjana fins ben bé Sant Joan. No 
va ser a partir del dia 26 quan l’estiu va arrencar 
amb força. Pel que fa a precipitacions, ha estat 
sec, tan sols es van donar algunes pluges durant 
la primera quinzena del mes.

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

El PSC creu i defensa una Espanya fe-
deral i va impulsar un Estatut que va 
rebre el suport del poble de Catalun-
ya en referèndum, que va ser aprovat 
pel Parlament de Catalunya i per les 
Corts Generals. Per això ens hem ma-
nifestat en contra de la sentència del 
Tribunal Constitucional. I, per això el 
PSC de Sant Joan Despí vam presen-
tar una moció al Ple de l’Ajuntament 
que va ser aprovada, reiterant el nos-
tre compromís de reforçar l’Estatut i 
de donar suport a totes les accions 
que planteja el president Montilla.
Més enllà del debat ideològic que pot 
generar, l’Estatut és molt més que 
això. És una forma de fer gestió, és 
proximitat, és més capacitat d’actuar 
i és per això per què hem de treballar. 
Catalunya i les nostres ciutats, també 
Sant Joan Despí, ja ens estem afa-
vorint de l’Estatut, per això des de la 
nostra ciutat continuarem treballant 
per allò per què hem lluitat i per la 
qualitat de vida i el benestar social.
Ara, s’ha de traduir la indignació i el 
rebuig a la sentència en acció políti-
ca i el poble de Catalunya ha d’estar 
unit al voltant de l’Estatut, perquè 
unint forces es pot aconseguir tot. I el 
fil conductor de la unitat és defensar 
allò que el poble va votar, buscant so-
lucions i camins.
D’altra banda, la ciutat ja està immer-
sa en el ritme estiuenc, amb tot el que 
això significa. Ara és també un bon 
moment per viure la ciutat des d’una 
altra perspectiva, aprofitant els parcs, 
les places i els carrers. L’Ajuntament 
no tanca per vacances i continua tre-
ballant aquest estiu per la ciutat, i ho 
continuarà fent per Sant Joan Despí i 
pels seus ciutadans i ciutadanes.
Des del PSC de Sant Joan Despí us 
desitgem un bon estiu.

La Catalunya 
que volem



porta el nom de 
la ciutat per tot 
arreu...

participa!

ALLÀ ON VAGIS, 
FES-TE UNA FOTO 
AMB EL MOCADOR 

DE L’ESTIU

1- Inscriu-t’hi i recull el 
mocador, fins al 28 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 i

3- envia-la per correu
electrònic a 
vacances@sjdespi.net
abans del 6 de setembre

Premi per a les millors 
fotografies. Publicació a 
El Butlletí de setembre. 
Possibilitat d’exposició a 
FiraDespí


