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Aposta ferma i
decidida pel

comerç

Eduard
Alonso

L’alcalde

Anar a comprar. Una activitat quotidiana
que, sense ser-ne conscients conscients
en el moment de realitzar-la, és molt

més que una simple adquisició de productes o
serveis. Almenys pel que fa al comerç urbà, el
de les botigues de la ciutat, comprar esdevé
una pràctica de relació social, de convivència.
Per això, la bona salut del teixit comercial és
fonamental en la vertebració dels municipis, a
més d’un element bàsic en la seva estructura
econòmica. Ser comerciant avui dia no és gens
fàcil. Factors com la forta competència de les
grans empreses, els horaris, l’especialització...
són reptes als quals enfronten a diari els boti-
guers i les botigueres. Però, per contra, també
cada vegada més es reforça el paper de proxi-
mitat i de confiança que només pot aportar la
botiga del costat de casa.
Sant Joan Despí torna a celebrar la seva fira
comercial, que arriba a la novena edició i que
vol acostar aquesta realitat a tota la ciutada-
nia, als consumidors. Fira Despí es planteja com
un gran aparador on descobrir bona part del
que tenim a la ciutat, que no és poc. Un espai
complementat amb activitats i propostes lúdi-
ques que el faci atractiu per als veïns i veïnes.
Però el suport de l’Ajuntament al comerç va
més enllà de la celebració d’aquest certamen
biennal. Ara també s’ha començat un estudi

sobre la
situació del
comerç local
a les Planes
i el Centre,
una diagnosi
que ens ha
d’ajudar a
definir les
línies d’ac-
tuació a

desenvolupar.
De moment, el recinte de l’avinguda de Mare de
Déu de Montserrat serà durant tres dies l’epi-
centre de l’activitat comercial de Sant Joan
Despí. Ens hi trobarem.

Ir a comprar. Una actividad cotidiana que,
sin ser demasiado conscientes en el
momento de realizarla, es mucho más que

una simple adquisición de productos o servi-
cios. Al menos en lo que se refiere al comercio
urbano, el de las tiendas de la ciudad, comprar
se convierte en una práctica de relación social,
de convivencia. Por
eso, la buena salud
del tejido comercial
es fundamental en
la vertebración de
los municipios, ade-
más de ser un ele-
mento básico de su
estructura económi-
ca. Ser comerciante
hoy en día no es nada fácil. Factores como la
fuerte competencia de las grandes empresas,
los horarios, la especialización... son retos a
los que se enfrentan a diario los y las comer-
ciantes. Pero, por el contrario, también cada
vez más se refuerza el papel de proximidad y
confianza que sólo pueden aportarnos la tien-
da de al lado de casa.
Sant Joan Despí vuelve a celebrar su feria
comercial, que llega a su novena edición y que
pretende acercar esta realidad a toda la ciuda-
danía, a los consumidores. Fira Despí se plan-
tea como un gran escaparate en el que descu-
brir buena parte de lo que tenemos en la ciu-
dad, que no es poco. Un espacio complementa-
do con actividades y propuestas lúdicas que lo
hace atractivo para los vecinos y vecinas. Pero
el apoyo del Ayuntamiento al comercio va más
allá de la celebración de este certamen bia-
nual. Se acaba de poner en marcha un estudio
sobre la situación del comercio local en Les
Planes y el Centre, una diagnosis que nos ha
de ayudar a definir las líneas de actuación a
desarrollar.
De momento, el recinto de la avenida Mare de
Déu de Montserrat será durante tres días el
epicentro de la actividad comercial de Sant
Joan Despí. Allí nos vemos.

“Fira Despí és el
gran aparador del
comerç local”

“Fira Despí es el
gran escaparate 
del comercio local”
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La nova escola bressol
municipal, en un any

Inici de les obres del nou centre d’educació infantil per a un centena

El nou equipament

públic d’educació

infantil tindrà 1.200

metres quadrats i 8

aules. Acollirà 115 nens i

nenes de 4 mesos a 3

anys. Serà el tercer

centre d’aquest tipus

que construeix

l’Ajuntament

El primer tinent d’alcalde, Antoni Poveda, conjuntament amb nens i nenes
d’escoles bressol municipals i els regidors Pere-Àngel Montserrat, Ginés Ros, Belén

García, Antoni Guerra i Elena Embuena, en l’acte simbòlic d’inici de les obres
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Han començat les obres de la nova escola bressol
municipal que l’Ajuntament de Sant Joan Despí vol
obrir el proper curs. El passat 13 d’octubre, es va
realitzar l’acte protocol·lari d’inici de la construc-
ció de l’equipament, que tindrà capacitat per a 115
nens i nenes d’edats compreses entre els 4 mesos
i els 3 anys, l’anomentat primer cicle de l’educació
infantil, un tram no obligatori però cada vegada
amb més demanda per part de pares i mares.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha donat prioritat
a la construcció de la nova escola bressol, que
comença a edificar-se només 10 mesos després de
la inauguració d’El Timbal, el segon equipament
d’aquest tipus de titularitat municipal després d’El
Gegant del Pi. Tots dos sumen 146 places, a les
quals s’han d’afegir les 108 de La Pomera
(Generalitat) i dels dos centres privats que hi ha a
Sant Joan Despí.
La nova escola bressol se situarà a la rambla de
Josep Maria Jujol, cantonada amb el carrer de
Montjuïc, a la zona del Nou Eixample (barri
Centre). La seva construcció va a càrrec de l’em-
presa municipal ADSA que destinarà prop d’1,5
milions d’euros en la posada en funcionament.
Serà un edifici d’una sola planta i 1.200 metres
quadrats de superfície, amb 8 aules, patis diferen-
ciats per trams d’edat i un de general, amb 3
àmbits de jocs: un bosc, una zona d’aigua micro-
pulveritzada per a l’estiu i un castell. Hi haurà
igualment servei de cuina i menjador,  lavabos a
les aules i, a les dels més petits, dormitoris.
Segons l’arquitecte, Xavier García, és un edifici
“sostenible, amb sistemes per garantir una
constant ventilació natural, la millor orientació
solar, calefacció radial...”.
En l’acte d’inici de les obres, el primer tinent d’al-
calde, Antoni Poveda, va recordar “que es co-
mença a fer realitat el compromís de l’Ajun-
tament de fer més escoles bressol per atendre
la demanda de la ciutadania” i va recordar que a
la mateixa zona “ja s’està acabant la residència
de gent gran i farem un parc i habitatges de llo-
guer per a joves”. Van assistir-hi representants de
les entitats veïnals, pares i mares, així com una
delegació d’alumnes de les altres escoles bressol.
Jazzmine, Irene, Jordi, Álvaro, Anna, Laura, Eduard
i Roger, de 2 i 3 anys, van voler aportar el seu gra-
net de sorra al projecte, tot portant diferents
dibuixos de la nova escola bressol com a símbol de
benvinguda de la nova escola.

 de nens i nenes de Sant Joan Despí

Oferta pública a la ciutat:
• El Timbal i El Gegant del Pi,
146 places. Ajuntament
• La Pomera, 108 places.
Generalitat de Catalunya

Amb la nova llar d’infants municipal hi haurà
a la ciutat prop de 370 places públiques de primer cicle

d’educació infantil

Els infants d’El Timbal i El Gegant del Pi van pintar la
nova escola bressol 5



El darrer pas a nivell per creuar les
vies del tren a Sant Joan Despí ja és
història. Des de fa uns dies es pot fer
servir la nova passarel·la per a via-
nants que evita haver de travessar les
vies a l’alçada del carrer de Jacint
Verdaguer. Aquesta actuació —que
ha significat una inversió de 336.553
euros— millora la seguretat i la con-
nectivitat de la ciutat, fent més fàcil
l’accés a l’estació i al barri Centre des
de la zona empresarial situada a l’al-
tra banda de la via i des de Pla del
Vent-Torreblanca, la Mossota i
Residencial Sant Joan.
El pas elevat és una estructura
metàl·lica de 20 metres de llarg i 2,5
metres d’amplada, que es connecta
amb l’estació de Renfe a través d’una
rampa de 90 metres. A la zona s’ha
col·locat també un nou sistema d’en-
llumentat, paviment antilliscant i
tancaments de l’entorn, a més de
l’enderroc d’un antic edifici de Renfe
que estava en desús. Amb aquesta
actuació, la companyia ferroviària ha

eliminat el darrer pas a nivell que hi
havia al terme municipal de Sant
Joan Despí, després que l’any 2000
s’en tanqués un altre situat un quilò-
metre més enllà —en direcció a Sant
Feliu—, concretament al punt quilo-
mèric 91 de la línia fèrria Barcelona-
Martorell-Sant Vicenç de Calders,
corresponent a la xarxa de rodalies de
Renfe (C-4).

Més de 6.000 viatgers diaris

El tren és un dels mitjans de trans-
port públic més utilitzat a la ciutat,
ja que per l’estació de Sant Joan
Despí passen cada dia unes 6.800
persones de mitjana. Aquest nou pas
elevat farà més fàcil l’accés al tren. A
més, l’Ajuntament ha iniciat contac-
tes per tal de continuar millorant l’es-
tació, tot adaptant-la al volum de
viatgers que la fan servir.
D’altra banda, d’aquí un mes se cele-
brarà el 150è aniversari de l’arribada
del tren a Sant Joan Despí. Per aquest

motiu, el proper 21 de novembre es
durà a terme una jornada festiva que
ens farà reviure aquell moment histò-
ric, amb la posada en circulació d’un
tren de vapor de l’època semblant als
que circulaven ara fa un segle i mig i
que enllaçaven inicialment les locali-
tats de Molins de Rei i Barcelona.

Adéu al darrer pas a
nivell de la ciutat

Entra en servei la nova

passarel·la de vianants a l’estació del tren

Ja podem creuar les vies del tren d’una manera més segura

un cop ha entrat en servei el nou pas a l’estació,

que millora la connexió amb la zona del polígon

Imatge per al record: l’antic pas a 
nivell s’ha eliminat per garantir una
total seguretat a l’hora de travessar
les vies
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Els usuaris i usuàries del tren ja poden fer servir la
nova passarel·la per travessar les vies (a dalt), que

el passat 13 d’octubre van visitar  representants dels
diferents grups municipals de l’Ajuntament i del tei-
xit empresarial de la ciutat: a la dreta, el president

de l’associació d’empresaris, Esteve Redó, i  el primer
tinent d’alcalde, Antoni Poveda

L’empresa municipal ADSA ha començat la
comercialització del nou aparcament construït

al carrer de Lluís Companys, al  barri de Pla del
Vent-Torreblanca. Aquest és el vuitè aparcament
soterrat promogut per l’Ajuntament, que ha edi-

tifcat prop de 1.300 places de pàrquing a la
ciutat. El nou aparcament té una capacitat per
a 40 vehicles i se situa sota l’edifici del centre
cívic del barri, que aviat entrarà en funciona-
ment. Les places d’aparcament són de venda i
tenen un preu a partir de 12.000 euros (més

l’IVA corresponent). Els passats dies 2 i 3 d’oc-
tubre es van realitzar jornades de portes ober-

tes per tal que el veïnat interessat vegés les
característiques de l’aparcament (moment al

qual correspon la imatge).

Més aparcament:
pàrquing de Pla del Vent-Torreblanca



El coche, en segundo plano

Sant Joan Despí celebra, del 8 al 14 de noviembre, la SEMANA DE LA

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, que pretende fomentar el uso del

transporte público y la utilización racional del vehículo privado, a la vez que

potenciar el uso social de nuestras calles y plazas

Una ciudad en la que poder  pasear
sin problemas, donde los niños ten-
gan muchos espacios para jugar sin
que los coches sean una amenaza.
Una ciudad, en definitiva, más huma-
na y pensada para el uso y disfrute de
sus habitantes. Para llegar a cumplir
en su totalidad este objetivo, además
de la acción municipal, hace falta la
aportación de todos y todas. Con-
seguir una mayor sensibilización ciu-
dadana es, en este sentido, el objeti-
vo de la Semana de la movilidad
sostenible y segura que el Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí celebra-
rá del 8 al 14 de noviembre próximos.
Serán siete días que aglutinarán un
buen número de propuestas de dife-
rente índole pero con idéntica finali-
dad: conseguir un modelo de ciudad
pensado para las personas y no basa-
do en los coches.
Así, además de las actuaciones urba-
nísticas que permanentemente des-
arrolla el Ayuntamiento (nuevas pla-
zas y parques, reforma de calles,
construcción de aparcamentos, elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas...), durante estos días tendremos

acciones que nos invitarán a utilizar
el transporte público, usar la bicicle-
ta y redescubrir nuestras calles:
Nunca es tarde para aprender: un
curso para aprender a montar en bici-
cleta dirigido tanto a mayores como a
pequeños (interesados, llamar al 93
480 60 00, extensión 258 para con-
cretar día y hora).

Visita a las cocheras del Tram:
Lunes, 8 de noviembre, a las 17.30
horas. Inscripciones en los centros
cívicos.
Muévete en las plazas: espectáculos
en la calle. El martes, 9 de noviembre,
a las 17 horas en la plaza de la Ermita
(Centre) el Mago Selvin nos descubirá
la magia de una movilidad segura y
sostenible. El jueves, 11 de noviem-
bre, la música y el baile invadirá la

plaza del Mercat (les Planes).
Tanto el martes 9 como el jueves 11,
de 7.30 a 9 horas, habrá puntos de
información en varias entradas a la
ciudad.
Préstamo de bicicletas gratis: el
miércoles, 10 de noviembre, de 9 a 20
horas en el paseo del Canal (esquina
av. de Barcelona) y delante del centro
Miquel Martí i Pol.
Gimcama de educación vial. El vier-
nes, día 12, de 16.30 a 19 en el par-
que de la Fontsanta, un circuito con
semáforos y señales nos enseñará a
circular en bicicleta por la ciudad.
Paseo popular en bici. El domingo,
día 14, como final de la semana de la
movilidad, cuatro municipios se unen
para invitar a sus ciudadanos a coger
la bicicleta y realizar un recorrido de
unos 15 kilómetros por Sant Joan
Despí, Cornellà, Esplugues y Sant
Just. La salida se dará en la parada de
metro Sant Ildefons (Cornellà) y el
final estará en el parque de la
Fontsanta. Para los que quieran incor-
porarse en Sant Joan Despí, el lugar
de encuentro será el Parc del
Mil·lenari a las 11 horas.
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El día 14 habrá un
paseo popular en 
bicicleta por 
cuatro municipios



Aprofitant la seva estada per terres del Baix
Llobregat, el conseller en cap de la
Generalitat, Josep Bargalló, va visitar Sant
Joan Despí. El passat 15 d’octubre, Bargalló
va ser rebut a l’Ajuntament on va quedar
palés el suport del consistori al nou govern
de la Generalitat.  En aquest sentit, l’alcal-
de en funcions de Sant Joan Despí, Antoni
Poveda, va transmetre al conseller en cap
l’esperança posada en les noves propostes
anunciades per l’executiu català en matèria
de política social, escoles bressol, etc.
Igualment va proposar la necessitat per
recuperar el riu Llobregat, fer-lo més acces-
sible a la ciutadania i convertir-lo en l’eix
vertebrador de la comarca, un cop ja fun-
ciona la depuradora. Poveda va demanar
també a Bargalló que intervingui per tal
d’agilitzar la tramitació del Pla Especial de
Telecomunicacions que promou el govern
municipal. Aquest planejament té com
objectiu treure del nucli urbà les antenes de
telefonia mòbil. L’Ajuntament ja ha conse-
guit l’informe favorable del departament de

Josep Bargalló visita Sant Joan Despí
Poveda demana al conseller en cap que agilitzi la tramitació del pla de telecomunicacions
que promou l’Ajuntament per treure les antenes de telefonia mòbil del nucli urbà

El comerç també recicla

L’Ajuntament atorga un distintiu ecològic a les botigues que recuperen deixalles

El compromís amb el medi ambient és cosa de tothom. Ja
fa temps que l’Ajuntament promou actuacions per aconse-
guir reduir el volum de deixalles que generem, una feina
que implica tant a particulars com a empreses i institucions.
La recollida de cartrons i olis, la deixalleria... són elements
que ajuden el comerç a funcionar sota criteris ambiental-
ment sostenibles. Ara es vol reconèixer i valorar la feina que

ja fan molts comerciants, que s’esforcen a fer del seu nego-
ci una activitat cada vegada més ecològica. Per això s’ha
endegat la iniciativa Xarxa local de comerç verd, que distin-
girà els comerços que reciclen amb un adhesiu que farà
saber als seus clients que es troben en un establiment que
recicla les deixalles. Sens dubte, una millor imatge per a
l’establiment i una millora per al nostre entorn.
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Josep Bargalló va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcalde en funcions,
Antoni Poveda, i per regidors de diferents grups municipals

Qualitat Ambiental i està a l’es-
pera del corresponent de la
Secretaria de Telecomunicacions.
El conseller en cap, per la seva
banda, va refermar l’objetiu del

govern de desenvolupar políti-
ques que incideixin directament
en la ciutadania i va destacar la
bona impressió que li va produir
la ciutat.



Grupo de 
padres y madres
‘aprendiendo a 
educar’

Comienza el 
curso en el Centre
Obert de Fusteria

Fiestas locales
para 2005

El Centre Miquel Martí i Pol, seu de les exposicions i les conferències

Un món millor 
és possible

L’Ajuntament de Sant Joan
Despí torna a posar en marxa
el seu Pla Local de Sensibilit-
zació, que sota el lema genè-
ric Estimem el món construint
la pau, convida la ciutadania
a potenciar els valors de la
solidaritat i la cooperació.
Dintre d’aquest programa, la
campanya Utopies concretes
per a un món millor desenvo-
luparà jornades i conferències
sobre dos temes genèrics: el
dret a una vida digna per a

tothom i l’accés a la salut
com a peça clau en el desen-
volupament.
Així, del 17 al 29 de novem-
bre, el Centre Miquel Martí i
Pol acull una exposició de les
associacions Línia i Dones X
sobre la situació de la dona
als països en conflicte. 
La taula rodona Viure amb
dignitat, un camí encara difí-
cil (dia 18 de novembre a les
19 hores, a la biblioteca)
completarà la mostra.

Nova edició del Pla Local de Sensibilització, amb jornades
i exposicions que ens conviden a reflexionar sobre la
violació dels drets humans que encara avui pateixen
diferents col·lectius i països del món

Mejorar la atención que las familias
prestan a sus hijos es el objetivo del
grupo Aprenent a educar, una inicia-
tiva del departamento de Serveis
Socials i Dona que pretende servir
para aumentar la seguridad de los
padres y madres, compartir experien-
cias y saber donde poner límites
ante determinades actitudes. Se han
realizado diferentes sesiones quince-
nales  en las que han participado ya
13 familias. Ahora empieza un nuevo
ciclo (información: 93 477 00 51).

El Centre Obert Taller de Fusteria ha
abierto ya el periodo de inscripciones
para el curso 2004-2005. La oferta
pasa por los grupos de tiempo libre
(lunes, miércoles y viernes) y el
grupo de escolaridad compartida, a
través de un convenio con los insti-
tutos públicos de secundaria (para
jóvenes que requieren una atención
especial). Las personas interesadas
pueden dirigirse al local del taller
–passatge Maluquer, 2, de 16,15 a
20 horas– o llamar a los teléfonos:
93 477 16 23 y 93 373 60 60.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
ha aprobado el calendario de días
festivos de carácter local para 2005.
Así, el 25 de junio y el 23 de sep-
tiembre serán festivos en la ciudad.

CALENDARI DE 
VACUNACIONS CONTRA LA GRIP

S’han de vacunar les persones més grans de 60 anys així com aquelles
que sense tenir aquesta edat pateixin determinades malalties cròniques
que fan que la vacunació antigripal també els sigui recomanable. En
aquest darrer cas, és el seu metge qui els ho ha d’indicar.

ABS SANT JOAN DESPÍ 1. Barri Centre: fins al dia 5 de novembre.
Matins, de 12 a 13.30 h i tardes, de 18.30 a 19.30 hores
Cal demanar hora als telèfons: 93 567 09 99 - 93 373 56 53

ABS LES PLANES: fins al dia 19 de novembre.
La vacuna l’administra l’infermer/a del seu metge, en horari de consulta
Cal demanar hora als telèfons: 93 567 09 99 - 93 477 51 51



Quatre tardes a les 6 amb Teresa es el
título de la obra ganadora del tercer
concurso de narraciones breves para
‘gent gran’ que organiza anualmente
el Ayuntamiento. El relato, que
expresa a la perfección los senti-
mientos de una abuela que espera la
visita de su hija a lo largo de las cua-
tro estaciones del año, es obra de
Montserrat Cortada, una de las 11
personas participantes en esta ini-
ciativa que pretende fomentar la lec-
tura y la escritura entre los mayores
de Sant Joan Despí. El veredicto del
jurado y la entrega de premios tuvo
lugar el pasado 1 de octubre, coinci-
diendo con la celebración del Dia de
la Gent Gran que, un año más, volvió
a llenar el auditorio municipal
Miquel Martí i Pol. El segundo pre-
mio fue para Estranya situació, de
Salvador Pasqual. 
Los más de 300 asistentes recibieron

un ejemplar del libro que se ha edi-
tado con las historias de las dos pri-
meras ediciones del concurso.
Además de la lectura del manifiesto
Per un envelliment actiu, el escenario
acogió la actuación de Trienors, un
grupo de tres tenores que interpreta-
ron fragmentos de grandes clásicos
de la ópera. Lluís Rodríguez, Joan
Prados y Josep Perea, con una senci-
lla pero eficaz puesta en escena,
hicieron las delicias del público al
son de la música de autores univer-
sales como Verdi o Puccini acompa-
ñada de una buena dosis de humor.
El acto contó con la asistencia del
alcalde de Sant Joan Despí, Eduard
Alonso, que aprovechó para agrade-
cer  las aportaciones que a la vida
ciudadana realizan las personas
mayores, especialmente en el campo
de “la solidaridad, el asociacionis-
mo y la cultura”. La concejal de

Las personas mayores celebraron su día

Foto de familia de los participantes en la tercera edición del certamen,
acompañados por el alcalde, Eduard Alonso, 

y la concejal de Gent Gran, Fuensanta Fernández

Los tres tenores participantes, el grupo
Trienors, en un momento de su actuación

Con motivo del Día Internacional de la ‘Gent Gran’ se realizó un

espectáculo operístico y se entregaron los premios del concurso de

narraciones para las personas mayores

Gent Gran, Fuensanta Fernández, por su
parte, animó a los presentes a seguir par-
ticipando en el concurso literario que,
según la vocal del jurado, la escritora
Montserrat Cornet, premia especialmente
“la credibilidad y la sensibilidad de las
historias”.
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La recerca també ha servit per treure a la llum fotografies històriques

La història dels Caldés és part de la
història de Sant Joan Despí. Un fet que
es pot comprovar des 17 d’octubre a
Can Negre on, en un panell de 6 metres
quadrats, es reprodueix l’arbre genealò-
gic de les diferents branques familiars
d’aquest cognom de forta implantació a
la ciutat, fruit d’una recerca realitzada
per membres d’aquesta gran família que

aplega unes 180 persones. Moltes d’e-
lles es trobaran el 25 d’octubre en un
gran dinar al poliesportiu Salvador
Gimeno. Amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal i dels homes i dones Caldés,
la història familiar s’ha recuperat des
de l’any 1765, amb la figura de Pau
Caldés, des de la qual s’obren les dife-
rents branques al llarg dels segles,

sumant 9 generacions: els Xerric, els
Calitus, els Tinets, els Vermells, els
Grocs, els Blancs... 
A la trobada dels Caldés hi serà 
present el més jove dels membres, que
també es diu Pau Caldés, i que va néi-
xer el passat 4 de maig, i el 
Caldés de més edat, en Benvingut,
nascut el 1920.

La nissaga dels
Caldés
Membres d’aquesta família 
de Sant Joan Despí han 
elaborat l’arbre genealògic
que es remunta al 1765

El arte de Montilla llega a Can Negre

La exposición Gaudí sense Gaudí,
que llenó el Centre Jujol-Can
Negre con las obras de los arqui-
tectos colaboradores de Antoni
Gaudí, deja paso a una muestra
colectiva de artistas oriundos de
la ciudad cordobesa de Montilla,
hermanada con Sant Joan Despí.
Ángela Maria Jiménez, Pedro
Pablo Gallardo, Antonio Espejo,
María José Bellido, María José
Ruiz y Juan Luque son los seis
pintores que expondrán en Can
Negre del 21 de octubre al 7 de
noviembre. 
Durante estos días podremos
comprobar la calidad de sus
obras, de estilo contemporáneo
pero en diferentes formatos i

Después de la exitosa muestra Gaudí sense Gaudí, Can Negre acoge una 
exposición de artistas de la ciudad cordobesa de Montilla

Un momento de la inaugración de la muestra Gaudí sense Gaudí, con el
alcalde de Sant Joan Despí, Eduard Alonso; el teniente de alcalde de
Cultura, Antoni Guerra, i miembros de la Fundació Caixa Tarragona,

promotora de la exposición
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técnicas. El concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Montilla,
Francisco Hidalgo, ha anunciado

la su presencia en la inaugura-
ción de la exposición de sus
vecinos y vecinas.



Les orquestres de plectre (guitarres, mandolines...) tornen a l’es-
cenari del Foment Cultural i Artístic. Per segon any consecutiu,
l’entitat local Laud’Ars organitza la seva Trobada de Llaütistes que
el proper 13 de novembre aplegarà a l’escenari santjoanenc els
conjunts Trío Assai, de Madrid, i l’Orquesta de Pulso i Púa de
Espiel, arribats de Còrdoba. L’actuació començarà a les 20 hores.

La castanyada
torna als carrers

Aniversario del
CCA Vicente
Aleixandre

El teatre amateur
omple el Foment

Segona trobada de Llaütistes

Una versió actualitzada de
Tartuf, el clàssic de Molière,
serà la propera proposta del
cicle de teatre de Sant Joan
Despí. Divendres, 5 de novem-
bre, la companyia TeatreAndreu
de Sant Andreu de la Barca
posa en escena al Foment
Cultural i Artístic aquesta
divertida i àcida comèdia amb
uns personatges que, tot i el
pas del temps, continuen del
tot vigents. Aquesta és la pri-
mera cita amb el teatre ama-
teur que arriba a la ciutat de
mans del cicle El Baix Gira, una
iniciativa de diferents munici-
pis de la comarca que dóna l’o-
portunitat a grups locals de
representar les obres  arreu del
Baix Llobregat. La campanya

continuarà després amb
Hombres (6 de novembre), a
càrrec del grup Plack Plack de
Martorell,  i amb l’estrena de
Neuróticas anónimas (10 i 11
de desembre), una creació prò-
pia del grup de teatre amateur
Hocus Pocus de Sant Joan
Despí entorn les situacions
absurdes que viuen les quatre
protagonistes que reflecteixen,
amb una gran dosi d’humor,
sensacions de gelosia, por,
inseguretat... en definitiva, les
neures del món en què vivim.
Totes aquestes representa-
cions, tot i el seu caràcter
amateur, són produccions amb
un bon nivell i professionali-
tat. Les obres comencen totes
a les 22 hores.

La campanya El Baix Gira, que dóna oportunitats als

nous grups teatrals de la ciutat i de la comarca,

arriba a l’escenari de Sant Joan Despí

Un any més, la ciutat viurà la castanyada
al carrer amb diferents punts on trobar
castanyes fetes al foc, ben calentetes:
dissabte, dia 30 d’octubre, a la plaça del
Carme (d’11 a 19.30 h) i davant el centre
cívic de les  Planes (d’11 a 21.30 h); i els
dies 28 i 29 d’octubre, al carrer d’Antoni
Gaudí (d’11 a 19 hores).

Nova xerrada a
la biblioteca

Exposició de bolets

Aula Cultural de
la Gent Gran

La biblioteca Miquel Martí i Pol continua
amb el cicle de xerrades sobre temes de
salut. Dimecres, 17 de novembre (19
hores), el director de la revista Cuerpo-
Mente, Josan Ruiz, parlarà de les medici-
nes alternatives, com ara l’homeopatia,
l’acupuntura, la reflexoteràpia, etc.

El 27 d’octubre la historiadora Montse
Lamúa parlarà de “Costums i tradicions
catalanes” (18 hores, Àrea de Serveis a la
Persona). El dijous, 4 de novembre (17
h), mossèn Gaspar Moral parlarà del
“Diàleg entre les religions”.

Del 22 al 24 d’octubre, bolets de tot tipus
i mides ompliran les golfes de Can Negre
gràcies a l’entitat A. Micològica El Bolet.

El grupo andaluz Suspiros del Sur será
uno de los conjuntos que actuarán el 6
de noviembre en el Auditori municipal
Miquel Martí i Pol (19 horas) con moti-
vo del 18º aniversario del Centro
Cultural Andaluz Vicente Aleixandre.
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Per molts anys!
El Tennis Sant Joan celebra el seu desè aniversari

El tennis ja fa temps que ha deixat de ser un esport
per a minories, moltes vegades vinculat amb un
determinat nivell econòmic. A la nostra ciutat, la
construcció del Tennis Sant Joan, ara fa 10 anys, va
servir per popularitzar encara més un esport que es
practicava fins aleshores solsament en equipa-
ments privats. La construcció del dipòsit metropo-
lità d’Aigües de Barcelona va ser una oportunitat
per aprofitar un espai de difícil integració urbana,
convertint-lo en una gran zona esportiva que, a
més, s’envoltava d’una extensa àrea verda com és
el parc de la Fontsanta.
El Tennis Sant Joan, inicialment batejat com Centre
Esportiu Municipal i gestionat per la Federació
Catalana de Tennis, va significar posar a l’abast de
la ciutadania un equipament esportiu d’alta quali-
tat tans sols 6 anys després de la inauguració del
poliesportiu Francesc Calvet. Les 10 pistes de ten-
nis i el gimnàs s’han anat millorant i engrandint
amb l’ampliació de la sala de musculació i la sala
d’aeròbic, un nou vestidor femení, l’equipament de
la sala d’spinning, la renovació de les saunes, l’ad-
quisició de màquines de sol UVA als vestidors mas-
culí i femení, la construcció d’una pista de pàdel,
la instal·lació d’aire condicionat i de seients a les
graderies de la pista central... en un procés que
encara continua i que ben aviat dotarà el Tennis
Sant Joan de tres noves pistes de pàdel de vidre.
En aquests moments, 798 persones gaudeixen d’un
equipament que anualment acull el Campionat de
Catalunya Absolut de Tennis.
Per celebrar aquesta primera dècada al servei de la
ciutat, el Tennis Sant Joan va organtizar, el passat
16 d’octubre, una jornada esportiva especial amb
demostracions de ioga, tai-txi, aeròbic i spinning,
un campionat de tennis tie-breaks i una exposició
fotogràfica amb imatges captades pel fotògraf
Jordi Cotrina.

En aquesta dècada l’equipament ha anat millorant les seves instal·lacions.

Ara compta amb 800 abonats i ben aviat tindrà 3 noves pistes de pàdel

Pasqual Maragall (a dalt), ara president de la Generalitat, va inaugurar
les instal.lacions (al mig) ara fa 10 anys amb un ‘enfrontament’ amb les

màximes figures del tennis català de l’època Emilio Sánchez Vicario i
Sergi Casal. A sota, una imatge d’una de les sales de gimnàstica
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La sortida, ben d’hora, va ser multitudinària com es pot veure en aquesta 
imatge presa al carrer de Baltasar d’Espanya

Un miler de corredors
fan la Travessa a
Montserrat

El carrer de Baltasar d’Espanya es va
despertar, el passat 3 d’octubre, amb
una autèntica catifa de ciclistes. El
miler de participants de la novena
Travessa en BTT Sant Joan Despí-
Montserrat, amb les seves llampants
samarretes i cascos, van omplir de
color aquest carrer del barri Centre,
des d’on es va donar la sortida d’a-
questa prova que organitza el Club
Ciclista Sant Joan Despí i que s’ha
convertit en un clàssic de la seva
categoria. La cursa va tornar a batre
el seu propi rècord, amb 1.134 corre-

dors inscrits, 968 dels quals van
aconseguir arribar a la meta.
El primer en fer els 74 quilòmetres
del recorregut per camins de munta-
nya va ser Joaquim Tresseres, que va
trigar 3 hores i 31 minuts en arribar
a Montserrat des de la nostra ciutat.
La primera noia a completar el reco-
rregut (Noemí Calvo) ho va fer a la
posició número 49, emprant 4 hores
i 12 minuts. Un any més, l’organitza-
ció (en la qual participen uns 150
voluntaris i voluntàries) va fer possi-
ble que la prova fos tot un èxit.

El gunayador de la prova va fer els 74 quilòmetres de recorregut

en un temps de 3 hores i 31 minuts

Èxit a les 24
hores d’slot

Escola municipal
d’ART

La sala d’actes del centre cívic de les
Planes va acollir la pista on es van
disputar, els passats dies 25 i 26 de
setembre, les 24 hores d’slot,
organitzades per l’entitat Slot Car de
Sant Joan Despí i puntuable per al
campionat de Catalunya. Un total de
16 equips van participar en aquesta
cursa plena d’emoció.

CICLE D’ACCIONS CULTURALS

29 D’OCTUBRE: 
VISITA A ART FUTURA
Fira de Barcelona. De 17 a 20 hores.

6 DE NOVEMBRE:
DESCOBREIX ELS COLORS DE LA TARDOR
AL MONTSENY
De 9 a 17 hores.

13 DE DESEMBRE:
DIA DEDICAT A LES MODISTES 
(Sta. Llúcia)
Passeig per la Catedral i compra de
teixits. De 10 a 14 hores.

Inscripcions a partir del 20 d’octubre al
centre cívic de Sant Pancraç. 
Passeig del Canal, 2. De 9 a 20 hores
(de dilluns a divendres). 
Tel. 93 477 12 11 15




