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L’article de l’Alcalde

Antoni Poveda

La tornada dels infants i joves als centres educatius 
marca també l’inici del curs a la ciutat, que comencem 
amb molta activitat. El passat  7 de setembre, uns 5.000 

escolars (des d’infantil a secundària) van tornar a classe, en un 
curs amb força novetats, com ara la creació de la nova escola 
de les Planes o l’important pas endavant en la digitalització 
de les aules.  També estrenem els camins escolars, una xarxa 
d’itineraris segurs pensats perquè l’alumnat vagi a l’escola 
d’una manera autònoma, a peu o en bicicleta. És un nou pas 
endavant en el camí cap a una nova mobilitat urbana, més 
segura i respectuosa amb els vianants i que ens ajudarà a 
tenir una ciutat més sostenible, amb menys trànsit i menys 
contaminació, un objectiu per al qual 
també hem fet accions de pacificació del 
trànsit, senyalització, carrils bici, etc. De 
fet, durant el mes d’agost s’han realitzat 
millores en diferents carrers de la ciutat en 
aquest sentit. Per tal de sensibilitzar sobre 
aquesta qüestió celebrem, del 22 al 29 
de setembre, la Setmana de la Mobilitat. I, 
sense deixar l’àmbit del transport públic, 
s’ha licitat el projecte per a la construcció 
del metro, que, a través de la Línia 3, ens connectarà amb 
Barcelona, Sant Feliu, Sant Just i Esplugues.

També d’aquí pocs dies obrirà al públic el reformat Centre Jujol-
Can Negre, on ara s’instal·larà l’Escola Municipal d’Art i on s’ha 
remodelat la façana i s’han recuperat alguns elements de valor 
històric, con l’antic safareig d’aquesta casa modernista. També 
continuen a bon ritme altres actuacions, com és l’ampliació i 
millora del parc de la Fontsanta i la nova biblioteca i centre cul-
tural, que a la propera primavera està previst que quedi enlles-
tida, així com les noves dependències de la Casa Rovira, que es-
devindrà un punt per a les persones emprenedores de la ciutat. 
I també en els propers dies sortejarem els habitatges de lloguer 
de promoció municipal de l’avinguda de la Generalitat.

I, a l’octubre, celebrarem la nova FiraDespí, en un format que 
viurem al carrer i que ja podem anunciar que tindrà una gran 
participació del comerç local. 

La vuelta de los niños y jóvenes a los centros educativos marca 
también el inicio del curso en la ciudad, que empezamos con 
mucha actividad. El pasado 7 de septiembre, unos 5.000 esco-

lares (desde infantil a secundaria) volvieron a clase, en un curso con 
bastantes novedades, como la creación de la nueva escuela de Les 
Planes o un importante paso adelante en la digitalización de las au-
las. También estrenamos los caminos escolares, una red de itinerarios 
seguros pensados para que el alumnado vaya a la escuela de una ma-
nera autónoma, a pie o en bicicleta. Es un nuevo paso adelante en el 
camino hacia una nueva movilidad urbana, más segura y respetuosa 
con los peatones, que nos ayudará a tener una ciudad más sostenible, 
con menos tráfico y contaminación, un objetivo para el que también 

hemos llevado a cabo acciones de pacifi-
cación del tráfico, señalización, carriles 
bici, etc. De hecho, durante el mes de 
agosto se han realizado, en este sentido, 
obras de mejora en diferentes calles. Para 
sensibilizar sobre esta cuestión celebra-
mos, del 22 al 29 de septiembre, la Sema-
na de la Movilidad. Y, sin dejar el ámbito 
del transporte público, se ha licitado el 
proyecto para la construcción del metro, 

que, a través de la Línea 3, nos conectará con Barcelona, Sant Feliu, 
Sant Just y Esplugues.

También dentro de pocos días abrirá al público el reformado Centre 
Jujol-Can Negre, donde ahora se instalará la Escola Municipal d’Art y 
donde se ha remodelado la fachada y recuperado algunos elementos 
de valor histórico, con el antiguo lavadero de esta casa modernista. 
También siguen a buen ritmo otras actuaciones, como es la ampli-
ación y mejora del parque de la Fontsanta y la nueva biblioteca y 
centro cultural, que en la próxima primavera está previsto que quede 
terminada, así como las nuevas dependencias de la Casa Rovira, que 
se convertirá en un punto para las personas emprendedoras de la 
ciudad. Y también en los próximos días sortearemos las viviendas de 
alquiler de promoción municipal de la avenida de la Generalitat.

Y, en octubre, celebraremos la nueva FiraDespí, en un formato que 
viviremos en la calle y que ya podemos anunciar que tendrá una gran 
participación del comercio local.

Comencem el curs amb 
molta activitat

“Setmana de la Mobilitat, 
reobertura de Can Negre,
Fira Despí... les properes 

cites ciutadanes”
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La reforma de la casa, que ha recuperat elements molt valuosos del modernisme, serà la 
nova seu de l’Escola Municipal d’Art • Acollirà una exposició d’artistes de renom

Can Negre reobre millorat

Can Negre ja torna a mostrar 
la seva esplendor després de 
prop de sis mesos de rehabilita-

ció. La casa, una de les més emblemàti-
ques de Josep Maria Jujolí, serà a partir 
d’ara la seu de l’Escola Municipal d’Art 
i continuarà sent un espai de referèn-
cia del patrimoni cultural. El proper 3 
d’octubre es farà una jornada de portes 
obertes (d’11 a 14 i de 17 a 19.30 h) per-
què tothom pugui gaudir d’aquesta 
joia modernista. També es faran acti-
vitats infantils i espectacles perquè 
els més petits gaudeixin d’aquesta 
jornada. A les 12 h, l’alcalde, Antoni 
Poveda, acompanyat de Lluís Torrents 
inauguraran l’exposició La estampería 
de monsieur Perignon, col·lecció Biel 
Torrents amb esgrafiats d’autors com 

Guinovart, Brossa, Perejaume, etcètera 
(més informació a la pàgina 22).

Seu de l’Escola Municipal d’Art
Tot i que el gruix de les obres s’ha cen-
trat en l’exterior de la casa, a l’interior 
s’ha dut a terme el condicionament 
perquè Can Negre aculli a partir d’ara 
la major part de les dependències 
de l’Escola Municipal d’Art, ubicada 
fins ara al Centre Cívic Sant Pancraç. 
Així, a la planta baixa es manté la sala 
d’exposicions (ara Sala Jujol) i l’espai 
que abans ocupava la secció històrica 
de l’Arxiu Jujol ara és la Sala l’Esgrafiat 
on s’impartiran les classes de ceràmi-
ca.  També s’han ampliat el vestíbul i 
millorat l’ascensor. La primera planta 
acollirà l’aula de moda (Sala Galeria), 

una d’activitats polivalents per a ta-
llers mensuals i trimestrals d’altres 
disiciplines (Sala dels Ovals) a més de 
despatxos i espais adreçats a la tasca 
administrativa com les Sales de les 
Heures i la dels Ocellets. La Sala Gol-
fes acollirà les dependències de les 
aules de fotografia i pintura. La nova 
programació de l’escola també apos-
ta pels tallers infantils. També s’ha 
aprofitat per instal·lar un sistema de 
climatització més eficient. 
Les obres han estat finançades per 
l’Ajuntament, els Fons Europeus per al 
Desenvolupament Regional (FEDER) 
i amb inversió del FEESL (Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibili-
dad) amb un pressupost global d’uns 
675.000 euros.

Portes obertes: diumenge 3 d’octubre, d’11 a 14 i de 17 a 19.30 hores. Activitats infantils a la plaça
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La rehabilitació exterior, un repte
Les obres han rescatat elements més fidels als projectats originàriament per Jujol, com el color
El gruix de la rehabilitació de Can Ne-
gre s’ha centrat a l’exterior de la casa. 
Les façanes s’han repicat de dalt a baix 
i s’ha recuperat el color que, segons 
explica l’arquitecte que ha portat la 
rehabilitació, Josep Llobet, “amb tota 
probabilitat era el més semblant a 
l’originari”. Llobet comenta que, des-
prés de fer nombrosos proves, aquest 
marró “és el més semblant a les pri-
meres fotografies en color que en 
tenim, dels anys 50”. 
Així, a més de sanejar i pintar la façana 
i els seus esgrafiats, tots els elements 
de ferreria i fusteria s’han restaurat i 
algunes peces s’han fet de nou, com 
una mena de flors que originàriament 

estaven col·locades als peus de ferro 
que subjecten el mirador i que ara tor-
nen a estar al seu lloc. També s’han re-
cuperat les dues cadires que hi havia 
al final d’aquests peus de ferro, amb 
una forma a mig camí entre un selló 
de bicicleta i una sella de cavalcar, co-
menta Llobet. 

Un safareig, la troballa
La reforma de la façana també ha 
deixat a la vista elements que fins ara 
estaven “amagats” com un safareig 
amb un pou al lateral esquerre de la 
casa que fins ara estava tancat “va ser 
una troballa casual. En fotos anti-
gues es veia, però no es distingia 

per les ombres. A més, hem pogut 
recuperar el color, el blauet tan ca-
racterístic de Jujol”, afegeix Llobet, 
que també es va encarregar de la re-
habilitació interior de la Torre de la 
Creu.
Altres dels elements originaris que 
s’han recuperat és una mena de sane-
fa al paviment d’entrada a la casa, de 
banda a banda, que s’eixampla a sota 
de les cadires on es recolza la carrossa; 
s’ha obert una finestra exterior “ara la 
Sala del Retaule tindrà llum natural” 
i s’ha girat i restaurat una reixa situada 
al costat del safareig que donava anti-
gament a l’hort. A sobre es col·locarà 
una peça de ferro, també recuperada.

A dalt, d’esquerra a dreta, el safareig descobert, la finestra situada a la façana del 
darrere, ara oberta, i la reixa que donava a l’hort. A sota, la nova entrada a la casa 
i detalls dels elements recuperats: una mena de flor als peus que subjecten la 
carrossa i un dels seients ja restaurats. 

La façana ha recuperat la seva esplendor modernista original

safareig

finestra reixa

elements decoratius a l’entrada

Peces que tornen al seu lloc: els elements recuperats
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La Generalitat encarga el proyecto del metro

LLa llegada del metro a Sant 
Joan Despí está más cerca. La 
Generalitat ha licitado el pro-

yecto para la prolongación de la línea 
3 del metro desde Zona Universitària 
hasta el centro de Sant Feliu de 
Llobregat. La línea tendrá cuatro 
paradas en nuestra ciudad: Hospital 
Comarcal, Sant Joan Despí-Les Planes, 
Sant Joan Despí-Renfe y Torreblanca. 
La redacción del proyecto constructi-
vo costará 12,3 millones de euros.
Una vez aprobados los estudios 
informativos y de impacto ambien-
tal, el secretario de Movilidad, Manel 
Nadal, y los alcaldes de los muni-

cipios a los que dará servicio pre-
sentaron el proyecto en Sant Joan 
Despí. Nadal prevé que el proyecto 
ejecutivo esté terminado en dos 
años, mientras que la construcción 
se haría en tres, “por lo tanto la 
previsión apunta a que la línea 
podría estar en marcha en 2016“. 
Por su parte, el lacalde de la ciudad, 
Antoni Poveda, resaltó que “conec-
tará diferentes municipios de la 
comarca y Barcelona con todos los 
barrios de la ciudad y también con 
los hospitales de Sant Joan Despí 
y Sant Joan de Deú”.
El nuevo tramo de metro, de 8,6 

kilómetros, tendrá 9 paradas: dos en 
Esplugues, una en el centro de Sant 
Just Desvern, cuatro en Sant Joan 
Despí y dos en Sant Feliu. El trazado 
discurrirá desde la actual estación 
de la L3 en la Zona Universitària en 
sentido oeste, por debajo de la ave-
nida Diagonal, hasta el Hospital de 
Sant Joan de Déu y a continuación 
cruzará por debajo de la carretera 
B-23 hasta el núcleo de Esplugues 
de Llobregat. Desde aquí girará en 
dirección noroeste hacia Sant Just 
Desvern y continuará en dirección 
suroeste, hasta el hospital comarcal 
de Sant Joan Despí. Una vez aquí 

Adjudicada la licitación de la prolongación de la Línea 3, que podría comenzar a construirse en tres años

Sant Joan Despí tendrá cuatro paradas, una en cada barrio. Hacia el 2016, el metro llegaría a la ciudad
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La Generalitat encarga el proyecto del metro

El secretario de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal (en el centro), junto al alcalde de la 
ciudad, Antoni Poveda, y el resto de ediles: Juan Antonio Vázquez (alcalde de Sant Feliu), 
PIlar Díaz (alcaldesa de Esplugues) y Anna Hernàndez (primera teniente de alcalde de Sant 
Just Desvern)

 Las estaciones de la ciudad:

Hospital  de Sant Joan Despí: dará servicio a Residen-
cial Sant Joan. Se situará en el límite municipal entre Sant Just 
Desvern y Sant Joan Despí, bajo la avenida del Baix Llobregat 
y la confluencia con la calle Mossèn Jacint Verdaguer. Permitirá 
facilitar el acceso de los usuarios al hospital comarcal. Se cons-
truirá a unos 40 metros de profundidad, entre pantallas, y dis-
pondrá de andenes laterales de 5 metros de anchura. El acceso 
se situará delante del hospital Sant Joan Despí-Moisés Broggi, 
cerca de TV3.

Les Planes: se ubicará por debajo la calle de Montilla, entre 
Gran Capitán y la avenida Mare de Déu de Montserrat, con 
acceso para peatones por el sur. Esta estación se construirá a 30 
metros de profundidad, entre pantallas. Estará cerca de la para-
da M. Martí i Pol del Trambaix 

Sant Joan Despí: situada en el barrio Centre, entre la 
avenida Barcelona y la calle Mossèn Jacint Verdaguer, cercana al 
Trambaix, tendrá correspondencia con la estación de Rodalies. 
Esta estación se construirá cerca de 40 metros de profundidad 
entre pantallas.

Torreblanca: está previsto ubicarla por debajo de la avenida 
de la Generalitat. Dispondrá de un acceso, junto a la avenida de 
Lluís Companys. Se construirá a unos 30 metros de profundidad.

continuará hasta la calle Montilla, 
donde habrá la parada de Les Planes 
para continuar hacia la estación de 
Renfe (donde habrá un intercambia-
dor) Torreblanca, el Consell Comar-
cal y el centro de Sant Feliu. Se prevé 
que dé servicio a 57.300 viajeros al día 
y potenciará la intermodalidad con 
otros medios de transporte público 
con un intercambiador en la estación 
de Renfe de Sant Joan Despí, otro con 
los Ferrocarrils de la Generalitat (con el 
el L6 hasta Finestrelles ) y facilitará la 
correspondencia con paradas del tran-
vía muy cercanas como la del Hospital 
Comarcal, Les Planes, Torreblanca o el 
Consell Comarcal.
Las obras requerirán una inversión cer-
cana a los 1.300 millones de euros.
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Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Sant Joan Despí

Avancem en mobilitat
Una passejada nocturna pel riu Llobregat i una cursa de transports, entre les novetats d’aquesta edició

Sant Joan Despí ha preparat un atapeït programa 
d’activitats per celebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre. 

Enguany 120 municipis se sumen a aquesta cita que pre-
tén impulsar una mobilitat menys contaminant dins de 
les ciutats afavorint l’ús del transport públic. 
La primera activitat, ‘Anem amb bici a l’escola’ (22 de 
setembre) busca la complicitat dels estudiants de 5è, 
6è, l’ESO i batxillerta, tot convidant-los a agafar la bici 
aquest dia per anar als seus centres utilizant els itineraris 
escolars i els nous carrils bici (més informació a la pàgina 
següent). El dia 23, al Parc Ciclista del Baix Llobregat (al 
costat de la deixalleria), de 17 a 20 h es farà un taller per 
aprendre a anar en bici i un altre sobre mecànica bàsica. 
Una de les novetats d’aquesta edició tindrà lloc també 
el dia 23, de 19.30 a 21.30 h. Es tracta d’una passejada 
nocturna a peu per descobrir els espais naturals de la 

zona agrícola i fluvial del Llobregat. El punt de trobada 
serà la plaça del Sol Solet a les 19.30 h.

7a Pedalada del Baix Llobregat
‘Mou-te amb el cap per viure millor’. Aquest és el lema 
de la 7a Pedalada del Baix Llobregat que, amb sortida 
des de l’Hospitalet, passarà per Esplugues, Sant Just 
Desvern, Cornellà, Sant Boi i Sant Joan Despí. Serà el dia 
26 de setembre. La sortida, serà a les 10 h des del parc 
de la Marquesa, a l’Hospitalet, però si vols afegir-t’hi des 
de Sant Joan Despí el punt de trobada serà a les 11.30 h 
des de la plaça del Sol Solet. Com cada any la pedalada 
acabarà al parc de Torreblanca, on es farà el sorteig de 
tres bicicletes. 
L’alcalde, Antoni Poveda, clourà els actes amb una 
presentació sobre el nou model de mobilitat a Sant 
Joan Despí el 27 de setembre a les 19.30 h a Can Negre.

Res millor que la pròpia experiència per desco-
brir quin és el mitjà de transport més eficient. 
Aquesta cursa ens convida a fer quatre itineraris 
a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehi-
cle privat des de difrents llocs per saber en quin 
triguem menys temps per arribar a l’Àrea de 
Serveis a la Persona. En groc, els itineraris a peu, 
en blau, en vehicle privat i en bicicleta, i en rosa, 
en bus. Serà de 17.30 a 19.30 h i cal apuntar-se 
en mediambient@sjdespi.net

27 de setembre: participeu en la Cursa de Transports

8
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A més de crear-ne de nous, una bona part al costat dels col·legis, s’han millorat els que hi havia

La xarxa de carrils bici, més gran
Noves connexions amb Sant Feliu i Cornellà

A dalt: el nou carril cap a Cornellà i el de l’avinguda Mare de Déu de 
Montserrat. A baix: els situats a l’avinguda de la Generalitat i al carrer de 
la Fontsanta. A l’esquerra, l’alcalde, en la sortida de la darrera edició de la 
campanya Primavera en Bici, que va tenir 600 participants

Els ciutadans que habitualment 
utilitzen la bicicleta per fer els 
seus desplaçaments compten 

des d’aquest estiu amb una xarxa de 
carrils bici més gran, renovada i con-
nectada amb espais i equipaments. 
Després de l’ampliació la ciutat dispo-
sa de prop de 13 kilòmetres de carril 
exclusiu per a ciclistes, a més dels iti-
neraris agrícoles. Aquesta reforma 
s’emmarca dins d’un projecte de millo-
ra global de la mobilitat i la senyalitza-
ció viària amb un pressupost de més 
de 178.000 euros finançats pel govern 
central a través del Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad (FEESL).
Així doncs, entre les novetats més 
destacades dels nous carrils per a bi-
cicleta que s’han creat, hi ha la con-
nexió amb les poblacions veïnes  de 
Sant Feliu de Llobregat, amb la per-

llongació del ja existent a l’avinguda 
de la Generalitat i, amb Cornellà amb 
un carril per la variant BV2001. 
La connexió amb les escoles i instituts 
també ha estat una prioritat: se n’ha 
creat un per accedir a l’escola Pau 
Casals, al carrer que porta el mateix 
nom, un altre amb el Joan Perich Valls, 
pel carrer Mare de Déu de Montserrat 
(a través del qual també s’arriba a la 
zona del Pont Reixat i Residencial Sant 
Joan) i per últim, al carrer Sant Martí 
de l’Erm que facilita l’arribada en bici 
a l’Espai 3 i els instituts Jaume Salva-
dor i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàr-
dia. També s’ha aprofitat per crear un 
carril al carrer Fontsanta, cantonada 
amb Mare de Déu de Montserrat, que 
s’endisa fins al parc de la Fontsanta. 
En total, gairebé tres nous kilòmetres 
de carril de nova creació i deu que 

s’han repintat i millorat. Per últim, una 
part del pressupost s’ha destinat a re-
pintar tota la senyalització viària ho-
ritzontal (passos de vianants, parades 
d’autobús, etc.) i a crear la xarxa de 
camins escolars.

Gran afició per la bicicleta
Anar en bicicleta és una tradició molt 
arrelada entre la població de Sant 
Joan Despí. A banda de nombroses 
curses, com la de Festa Major, de les 
més antigues de Catalunya, també 
n’hi ha de populars, com la Primavera 
en bici que enguany ha arribat als 16 
anys. A la imatge, la sortida inaugural 
d’aquest any en la que van participar 
600 persones. L’obertura del parc ci-
clista i la millora dels carrils bicis per-
metran que cada cop més persones 
puguin fer servir la bicicleta a la ciutat.
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A la fotografia de dalt, 
en Martí, la Júlia, l’Arnau 
i la Georgina, alumnes 
de l’escola Pau Casals, 
ens van acompanyar per 
alguns dels indrets inclo-
sos a l’itinerari del camí 
escolar cap al seu centre. 
A dalt, a l’avinguda Barce-
lona els infants creuant un 
del pas de vianants que 
senyalitzen la presència 
del camí amb la frase 
“camí escolar espai amic”. 
Senyal que orienta els 
infants dels camins més 
segurs de camí a l’escola.
A la de baix, al costat de 
l’escola, un dels nous sen-
yals d’advertència de la 
presència d’escolars que 
s’han instal·lat en el marc 
del projecte de millora de 
la mobilitat. Aquesta incor-
pora una placa solar per 
il·lumina el senyal. Se n’hi 
ha instal·lat dos més, al 
costat de l’escola Espai 3 i 
l’institut Jaume Salvador i 
Pedrol i El Gran Capità.

Aquest curs... caminant a l’escola
L’Ajuntament crea els camins 
escolars, una eina per fomentar 
els desplaçaments a peu cap 
a l’escola d’una manera més 
segura i sostenible

Els infants ja trepitjen els camins escolars

Els escolars de Sant Joan Despí 
han iniciat aquest curs amb una 
gran novetat: la creació dels 

camins escolars, un projecte que es 
va iniciar ara fa més de dos anys amb 
la implicació de les escoles, les AMPA i 
l’Ajuntament. Aquests itineraris neixen 
amb l’objectiu de potenciar desplaça-
ments segur, i alhora més sostenibles, 
entre els infants que van a l’escola a 
peu o en bicicleta. 
Per fer-lo una realitat, l’Ajuntament 
ha desenvolupat un seguit d’accions 
encaminades a fer uns itineraris més 
segurs. D’una banda, gairebé un cen-
tenar de passos de vianants situats al 
costat de centres educatius incorpo-
ren el lema “camí escolar espai amic”. 
Això ajuda els nens i nenes a identifi-
car els camins més adients per arribar 
a l’escola. Paral·lelament s’han creat 
noves zones 30 per pacificar el tràn-
sit, s’han incrementat els senyals via-
ris que adverteixen de la proximitat a 
l’escola (n’hi ha tres de lluminosos que 
incorporen plaques solars, al Pau Ca-
sals, l’Espai 3 i El Gran Capità) i s’ha mi-
llorat i ampliat la xarxa de carrils bici 
(més informació a la pàgina 9). 
Accions que volen introduir el con-
cepte d’una mobilitat més sostenible 
i més segura, entre els escolars i les se-
ves famílies. Un concepte que aposta 
per educar-nos en una ciutat més neta 
i menys contaminant i que també  vol 
incentivar l’autonomia dels petits.
L’Ajuntament lliurarà un díptic amb 
més informació sobre la xarxa de ca-
mins escolars en totes les escoles i ins-
tituts de la ciutat.
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Un Bus conectará con Sant Boi y la Diagonal
Preparados para una nueva línea de autobús, la L79. El Ayunta-
miento ha llevado a cabo este verano las obras de la parada de la 
futura línea, en la rotonda de la variante BV2001, además de una 
plataforma elevada para que los peatones puedan acceder con 
seguridad. La plataforma, de más de 600 metros cuadrados, se 
ha construído entre la calle Maria Tarrida y Baltasar d’Espanya. La 
futura línea unirá Sant Boi con la avenida de la Diagonal y conta-
rá con esta parada en Sant Joan Despí que, a la vez mejorará, la 
conexión de nuestra ciudad con Sant Boi y la Diagonal.

El verano nos deja
diversas mejoras 
en la ciudad
Entre las obras realizadas este verano destacada la 
reurbanización de la calle J. F. Kennedy, la creación de 
nuevos pasos elevados para peatones en Bon Viatge o la 
mejora de caminos agrícolas

De izquierda a derecha, aspecto de las calles Bon Viatge y Catalunya, que han sido reasfaltadas y repintadas, al igual que la calle Fontsanta y JF Kennedy

Seguramente a la vuelta de las vacaciones mu-
chos vecinos y vecinas habrán notado mejoras 
en diferentes calles de la ciudad. El paréntesis 
estival, sobre todo durante agosto, es aprove-
chado para realizar pequeñas obras en la vía 
pública. En el caso de las calles Bon Viatge y 
Catalunya que, además de reasfaltarse, han 
ganado dos pasos de peatones elevados en 
Baltasar d’Espanya y Frederic Casas. 
Otra de las vías que ha mejorado es Fontsanta 
donde se han construido tres pasos elevados 
y se ha reformado el ya existente en la esquina 
con la calle Gran Capitán. En les Planes se han 
finalizado las obras de reforma de un tramo de 
la calle John F. Kennedy en la que se ha am-
pliado la acera, se han eliminado las barreras 
arquitectónicas y renovado el mobiliario ur-
bano y la iluminación. Por último, las mejoras 
también se han notado en la zona agrícola con 
el acondicionamiento del camino de Can To-
rres, la carretera de la Torta y la de la Dreta.

El camino agrícola de la Torta también ha mejorado
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Sens dubte, una de les novetats més destacades és la incorporació d’ordinadors portàtils i pissarres 
digitals a les aules d’una part de l’alumnat de secundària

Curs escolar més digitalitzat
L’inici de curs: els 5.000 estudiants als centres de la ciutat comencen les classes amb normalitat

Els prop de 5.000 infants i joves 
matriculats a les escoles bres-
sol, escoles i instituts de Sant 

Joan Despí ja han tornat a les clas-
ses. Aquest curs, que es va iniciar de 
manera esglaonada a partir del 7 de 
setembre, comença amb diverses 
novetats, entre elles el nou calendari 
escolar o el desplegament del projec-
te eduCAT 1x1 que pretén introduir 
les noves tecnologies a les aules amb 
pissarres digitals, ordinadors por-
tàtils i llibres digitals. Aquest projecte 
neix amb la intenció de substituir de 
manera progressiva els llibre de text 
en paper per llibres electrònics. Tot 
i la instalació de pissarres digitals, el 
professorat, inicialment, utilitza com 
a suport les pissarres tradicionals.
De moment, el projecte eduCAT 
1x1 s’està implantant en els centres 
d’educació secundària obligatòria, la 
ESO, tot i que en l’àmbit català tam-
bé s’ha començat a utilitzar en algu-

nes escoles de primària. En el cas de 
Sant Joan Despí, els quatre centres 
que imparteixen la secundària han 
participat en el projecte que, com 
tota experiència pilot, s’ha d’acabar 
de desenvolupar. Així, a l’institut 
Jaume Salvador i Pedrol participen 
en el projecte l’alumnat de primer, 
segon i tercer de l’ESO, mentre que 
al Francesc Ferrer i Guàrdia enguany 
ho fan els de primer i segon. En el cas 
dels centres concertats, a l’Ateneu 
Instructiu iniciaran les classes els 
de primer i segon a partir del mes 
d’octubre i en el Gran Capità ja l’han 
començat a utilitzar els alumnes de 
primer de l’ESO.

Les dades del nou curs
Novetats a part, les xifres de matricu-
lació són molt similars a les de l’any 
passat. Als cicles d’infantil i primària 
han iniciat les classes 2.906 nens i 
nenes, mentre que 1.542 ho han fet 

a la secundària obligatòria, el batxi-
llerat, els cicles formatius i a les pro-
ves d’accés als cicles. Cal destacar 
que un cop més s’ha donat resposta 
al 100% de les famílies santjoanen-
ques per obtenir una plaça d’escola 
bressol pública, amb 534 infants. 
Segons paraules de l’alcalde, Anto-
ni Poveda, això demostra el com-
promís amb l’educació, molt im-
portant perquè “dóna igualtat 
d’oportunitats a les persones”. 
El conseller d’Educació, Ernest Ma-
ragall, que va visitar la nova escola 
de les Planes el passat 1 de setem-
bre (més informació a la pàgina se-
güent)  per la seva banda, va afegir 
que Sant Joan Despí “és l’evidència 
de la coresponsabilitat en temes 
educatius. L’Ajuntament té un ni-
vell d’atenció educatiu molt alt, i 
l’indicador definitiu és que es co-
breix el 100% de places d’escola 
bressol”.

Alumnes d’una classe de segon de l’ESO de l’institut Jaume Salvador i Pedrol fan una classe amb els seus ordinadors portàtils
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El conseller  d’Educació presenta el 
curs escolar a Sant Joan Despí

L’inici de curs a la ciutat: nova escola de primària i més cicles formatius

Emergències sanitàries és el segon cicle 
de grau mitjà de la branca sanitària que es 
fa en aquest centre

L’institut Francesc Ferrer i Guàrdia ha iniciat el 
curs amb un nou cicle formatiu de grau mitjà, 
el d’emergències sanitàries, que se suma a un 
altre, el de cures auxiliars d’infermeria, que es 
va posar en marxa l’any passat. En el nou cicle 
s’han matriculat 33 alumnes, tot i que com ex-
plica el director, Enrique Muñoz, “la demanda 
ha estat molt alta”. L’objectiu és fer del cen-
tre una referència dins de la comarca del Baix 
Llobregat dels cicles formatius de la branca sa-
nitària, donada la seva proximitat a l’hospital 
comarcal i, d’aquesta manera, acostar-se a les 
demandes laborals. Tot i que encara no és de-
finitiu, l’institut espera tenir noves titulacions a 
partir del proper curs. Al desembre es realitza-
ran obres al centre per adequar els espais a les 
necessitats del nou cicle.

Nova edició del 
programa de formació 
per a pares i mares

El conseller d’Educació visita la nova escola de les Planes
El conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest 
Maragall, va visitar, l’ 1 de setembre, la nova es-
cola del barri de les Planes de Sant Joan Despí, 
un centre de dues línies d’educació infantil i pri-
mària que ha començat a funcionar aquest curs 
arran de la fusió de les escoles La Unió i Pascual 
Cañís. Compta amb 410 alumnes matriculats i 
una plantilla de 31 mestres. El centre desenvolu-
pa el programa de reutilització de llibres de text 
en què el centre compra els llibres i els deixa en 
préstec a l’alumnat, participa en els programes 
d’innovació educativa Punt Edu i al Pla Experi-
mental de Llengües, participant en el programa 
de suport a la llengua anglesa amb l’American 
School. Maragall ha aprofitat la visita per pre-
sentar les dades del nou curs a la comarca.  

En primer pla, l’alcalde Antoni Poveda i el conseller Ernest Maragall. Darrere, el director 
de la nova escola, Jordi de Diego, i la directora territorial d’Educació, Olga Adroher

L’objectiu és fer del Ferrer i 
Guàrdia una referència dels 
estudis de la branca sanitària

A l’octubre es torna a obrir 
una nova edició d’aquest 
programa, un espai de debat 
i reflexió en què les famílies 
comparteixen les seves expe-
riències i inquietuds. El primer 
grup està adreçat a pares i ma-
res amb fills i filles d’entre 12 i 
16 anys. Les sessions es faran 
els dies 5, 19 i 26 d’octubre i 2, 
9, 16 i 23 de novembre de 18 
a 19.30 a l’Àrea de Serveis a la 
Persona. Inscripcions fins a l’1 
d’octubre en aquestes depen-
dències.

Nou cicle formatiu de sanitat a l’institut Ferrer i Guàrdia

Maragall va visitar la nova escola de primària de les Planes, fruit de la fusió de la Unió i Pascual Cañís
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Acciones contra el fracaso escolar
La previsión es que el Pla de Qualificació Professional Inicial (PQPI),  dirigido a jóvenes de 16 a 25 
años que estén en paro y no hayan obtenido la ESO, se inicie en octubre

17 jóvenes participarán una nueva experiencia de formación 

Formación específica contra el 
desempleo juvenil y el fracaso 
escolar. El Ayuntamiento pre-

vee iniciar en octubre un nuevo plan 
(el Pla de Qualificació Professional 
Inicial, PQPI) dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 25 años desempleados y 
sin la titulación educativa obligatoria, 
la ESO. Actualmente el 19,25% de los 
jóvenes de 16 a 25 años inscritos en 
la Bolsa de Trabajo Local de Sant Joan 
Despí no disponen de esta titulación, 
situación que, en un contexto de crisis 
como el actual, reduce sus perspecti-
vas a la hora de encontrar trabajo.
La previsión es que el nuevo plan se 
inicie el próximo mes de octubre, de 
hecho, los interesados ya pueden 
inscribirse en el Departament de Fo-
ment de l’Ocupació. El plan, de 879 
horas de formación -200 de las cua-
les serán de prácticas en empresas- 
se distribuye en módulos específicos 
de instalación eléctrica en viviendas; 
formación transversal en nuevas tec-
nologías o medio ambiente. Pero el 

Formar a jóvenes sin la titulación educativa obligatoria, objetivo del programa

plan va mucho más allá ya que ade-
más recibirán clases sobre técnicas 
de búsqueda de empleo y la posibi-
lidad de acceder, mediante algunas 
asignaturas concretas, a un centro 
de educación de adultos para ob-
tener así el graduado en educación 
secundaria obligatoria.
En definitiva este programa persi-

gue un doble objetivo: formarlos  en 
un oficio, orientarlos para facilitar su 
acceso al mercado laboral e inculcar 
el valor de la educación. No hay que 
olvidar que el fracaso escolar, que a 
nivel comarcal y local asciende a uns 
32% aproximadamente, está detrás 
de muchos casos de precariedad la-
boral.

El Parlament aprova la llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
El Parlament de Catalunya va aprovar, el 27 de juliol, la llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El Ple de Sant Joan 
Despí, celebrat el 29 de juliol, va donar suport a aquesta 
llei que, entre d’altres qüestions, aportarà una simplifica-
ció administrativa ja que integrarà la Mancomunitat de 
Municipis, l’Entitat del Transport i la del Medi Ambient 
en una sola institució, l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Així, les ciutats metropolitanes comptaran amb un govern 
més eficient i eficaç que les enfortirà. Aquesta realitat 
metropolitana exigeix una política que afronti, de manera 
comuna, els reptes futurs en matèries d’infraestructures, 
mobilitat, espai públic, urbanisme, etc.

Sant Joan Despí, entre 
els 10 municipis que 
estalvien més aigua
L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient va 
presentar al juliol les dades del 2009 sobre el 
consum d’aigua per habitant al dia que, en el 
cas de Sant Joan Despí, amb 102,30 litres, ens 
situa entre els deu municipis metropolitans 
que menys consumeixen, rècord que té Cor-
nellà amb 95,15 litres. La ciutat que més gas-
ta és Sant Cugat del Vallès, 160,83. D’aquesta 
manera, Barcelona i la seva àrea metropolita-
na lideren l’estalvi d’aigua d’Europa.
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La nova FiraDespí omplirà de comerç i 
activitat carrers del Centre i les Planes
La fira estrena format i ubicació en una aposta per fomentar els principals eixos comercials • Amb 
l’objectiu de dinamitzar també el sector de l’hostaleria es faran rutes gastronòmiques

De l’11 al 23 d’octubre, la ciutat esdevindrà un gran aparador del comerç i la restauració

Avanç de programacióSant Joan Despí estrena aquest octubre un nou 
model de FiraDespí, més dinàmica i partici-
pativa. De l’11 al 23 d’octubre s’organitzaran 

tota mena d’activitats enfocades a fomentar el teixit 
comercial i la restauració, tot i que el gruix dels actes es 
concentraran els dies 16 a l’eix comercial de les Planes 
(carrers Josep M. Pi i Sunyer iJosep M. Trias de Bes) i 
el 23 al barri Centre (carrers Bon Viatge i Torrent d’en 
Negre fins a la plaça de Catalunya). Uns 80 expositors 
locals presentaran a la ciutadania les seves millors ofer-
tes i convertiran els eixos comercials en un gran apara-
dor a l’aire lliure que estaran senyalitzats. L’horari serà 
de 10 a 21 hores.

Rutes gastronòmiques
També amb l’objectiu de dinamitzar el sector de 
l’hostaleria i la restauració es faran esmorzars, rutes 
de tapes i menús especials Firadespí als establiments 
col·laboradors a preus molt assequibes. A més, du-
rant aquests dos dies hi haurà nombroses activitats 
lúdiques i culturals on les entitats tornaran a tenir un 
paper destacat: tallers, actuacions infantils, cercavi-
les, mostra de danses... engrescaran l’ambient. 
Aquest nou format també aposta per la formació, els 
emprenedors i la promoció dels mercats amb semi-
naris, tallers i xerrades que es faran entre l’11 i el 23 
d’octubre. Consulteu el programa que rebreu a casa.

Lliurament de premis del concurs de receptes Del mercat a la taula 13 
d’octubre, Centre Cívic Sant Pancraç, 18 h

Fira de comerç al carrer a l’eix comercial de les Planes. Carrers 
Josep M. Pi i Sunyer i Josep M. Trias de Bes. 16 d’octubre, de 10 a 21 h

Cercavila de la Colla de Geganters. 16 d’octubre, a l’eix comercial de les 
Planes, 11.45 h

Mostra de vehicles elèctrics. 16 d’octubre, carrer de John F. Kennedy, 
11.30 h

Taller ‘Emprenedora connecta’t’, 18 d’octubre a les 15 h, al Departa-
ment de Foment de l’Ocupació

Taller ‘Tens idees, tens futur’, 20 d’octubre, a les 17.30 h, al Departa-
ment de Foment de l’Ocupació

Fira de comerç al carrer a l’Eix comercial del Centre. Carrers Bon 
Viatge i Torrent d’en Negre fins a la plaça de Catalunya. 
23 d’octubre, de 10 a 21 h 

Desfilada de moda.
23 d’octubre, plaça de l’Ermita, 19 h 

Una fira de pel·lícula, es busquen protagonistes 
inscripcions al Jovespí fins al 22 d’octubre
I si el teu somni és ser director i tens una càmera apunta’t a Ràdio-
Despí per participar en una experiència única.
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Más recursos para servicios sociales
Las partidas para desarrollar programas de atención social aumentan casi un 30%

Ayuntamiento y Generalitat incrementan el presupuesto para el 2010

El Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí y la Generalitat firmaron 
en julio el contrato programa 

del año 2010 que recoge una parte de 
las acciones que se realizan en la ciudad 
en materia de atención social. Este año, 
y debido a la coyuntura actual, las par-
tidas se han aumentado de media un 
28%. Las ayudas que forman parte del 
contrato programa son sufragadas en 
un 66% por la Generalitat y un 33% por 
el Ayuntamiento. El presupuesto para 
este año alcanza el millón de euros.
El contrato programa destina recursos a 
la contratación y mantenimiento de los 
profesionales vinculados a los servicios 
sociales (educadores y trabajadores so-
ciales) o a los servicios de ayuda a do-
micilio (SAD) dirigidos a la población 
más vulnerable. Estas partidas se han 
aumentado un 15% y 10% respectiva-
mente.
Sin duda, una de las partidas que más ha 
aumentado es la del servicio de ayuda a 
domicilio vinculado a la ley de la depen-
dencia, con una previsión de incremen-
to del 50%. Además de tramitar los Pro-

Las partidas de ayuda a domicilio vinculadas a la ley de dependencia, entre las que más han aumentado

Campanya de vacunació 
contra la grip als ambulatoris
A partir del proper 1 d’octubre començarà als dos 
ambulatoris de la ciutat la campanya de vacunació  
contra la grip estacional. És aconsellable que es 
vacunin les persones majors de 60 anys així com 
aquelles que sense arribar a aquesta edat pateixin 
determinades malalties cròniques. En aquests casos 
es convenient que consultin amb el seu metge de 
capçalera. Cal demanar hora al telèfon 935670999 
on seran informats dels horaris de vacunació de 
cada centre o bé dirigir-se al seu ambulatori.  

Nous tallers per formar les joves 
en les noves tecnologies
A partir de l’11 d’octubre es posa en marxa una nova 
edició dels tallers de noves tecnologies impulsat en 
el marc del projecte “Dones en xarxa”, una eina que 
pretén acostar les dones, sobretot joves, a les noves 
tecnologies. El taller Eines 2.0 per a joves monitores de 
lleure es farà a l’Aula Connecta del Centre Cívic Sant 
Pancraç els dies 11, 18 i 25 d’octubre de 19.30 a 21.30 
h. Al novembre se’n farà un adreçat a les dones que 
formen part de les AMPA. Més informació i inscrip-
cions en el Jovespí. 

gramas Individuales  de Atención (PIA) 
y hacer un seguimiento de las personas 
beneficiarias, el Ayuntamiento se en-
carga de proporcionarles servicios de 
ayuda básica en el domicilio, atención 
personal, aprendizaje de hábitos, etc.
También se ha incrementado en un 
35% los recursos del programa de “ur-
gencia social” que da respuesta a nece-

sidades puntuales urgentes y básicas 
como el pago de recibos de servicios en 
el hogar, alimentación, etc.
Además de las acciones que recoge 
este contrato programa, el Ayunta-
miento desarrolla otras acciones com-
plementarias dirigidas a la ciudadanía 
que sufre situaciones de desequilibrio 
social y económico.



17

25 anys del Centre 
Obert de Fusteria

Aniversari d’un equipament històric per a adolescents

Una trobada d’antics alumnes i professionals i una taula rodona 
commemoraran a l’octubre una data tan significativa

17

Tallers monogràfics 
per a dones de la 
ciutat
Després del parèntesi estiuenc 
el Departament de Polítiques 
d’Igualtat torna a oferir nous ta-
llers monogràfics aquesta tardor. 
El primer, “Com controlar l’estrès i 
l’ansietat”, es farà els dies 27 de set-
embre i 11 d’octubre, de 17 a 18.30 
h a l’Àrea de Serveis a la Persona. El 
següent monogràfic, “Com superar 
l’assetjament psicològic ( a la feina, 
amb la parella, amb la família,...)”, 
tindrà lloc els dies 25 d’octubre i 15 
de novembre. Els tallers són gratuïts 
i les inscripcions es poden fer a 
l’Àrea de Serveis a la Persona.

Trobada d’infants 
adoptats a la Torre 
de la Creu

El proper 2 d’octubre, a partir de les 
18 h a la Torre de la Creu, se cele-
brarà una nova trobada dels infants 
adoptats i les seves famílies. Aques-
ta serà la cinquena edició d’una 
cita que va néixer amb l’objectiu 
d’esdevenir un espai de convivència 
entre les famílies que han optat per 
l’adopció. Hi haurà un espectacle de 
màgia i un berenar. Cal confirmar 
assistència al 93 480 60 01.

El Centre Obert de Fusteria celebra 
aquest any el quart de segle. Per 
commemorar una data tan signifi-
cativa, a l’octubre es faran dues ac-
tivitats. D’una banda, el dissabte 2 
d’octubre es farà un acte festiu al qual 
estan convidats l’antic alumnat i pro-
fessionals que han passat pel centre. 
La festa serà a partir de les 11.30 h al 
Centre Obert (passeig de Can Malu-
quer, número 2). També s’ha preparat 
una taula rodona adreçada a profes-

sionals, “Els centres oberts en clau de 
passat i futur”, el dia 5 a les 10 h a la 
Sala d’Actes de l’Àrea de Serveis a la 
Persona amb la participació, entre 
d’altres, de Xavier Reverter, tècnic del 
Programa Infància i Famílies de la Di-
putació, Jaume Funes, educador i psi-
còleg expert en infància i adolescèn-
cia en risc social. En aquests 25 anys, 
al voltant de 250 joves s’han format al 
Centre Obert de Fusteria.

Imatge d’arxiu de joves treballant al Centre Obert de Fusteria

Tallers de memòria al 
Centre Cívic Les Planes
La delegació de l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix 
Llobregat a Sant Joan Despí ha tornat a iniciar els tallers de 
memòria dirigits a malalts d’Alzheimer que es trobin en una 
fase incipient o lleu de la malaltia. El taller, gratuït, es realitza 
els divendres de 15.30 a 17 h al Centre Cívic de les Planes. Els 
interessats poden demanar més informació en el telèfon 680 
567 297. D’altra banda, i coincidint amb el Dia Internacional 
de l’Azheimer s’ha organitzat una xerrada a l’Hospital Moisès 
Broggi i es van instal·lar taules per recollir fons.
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Plan de cooperación para cuatro años
Impulsar la participación ciudadana e implicarla en la cooperación, entre los objetivos

Todos los partidos políticos respaldan el documento, aprobado por unanimidad

Hay que remontarse a finales 
de los años 80, cuando aún 
ni existía una concejalía que 

gestiona las políticas de cooperación, 
para tener noticias de las primeras 
muestras de solidaridad de los ciu-
dadanos de Sant Joan Despí. Más de 
veinte años después y tras numerosas 
iniciativas la concejalía de Cooperació 
i Solidaritat ha dado un nuevo paso  
con un Pla Director de Cooperació 
que, hasta el 2013, desarrollará accio-
nes para mejorar en este ámbito. El 
documento fue aprobado por unani-
midad en el Pleno del pasado mes de 
julio.
Después de un exhaustivo análisis 
del del trabajo realizado, el plan de-
fine  tres líneas estratégicas sobre las 
que trabajar: mejorar la participación 
y la implicación de la ciudadanía; 
potenciar la cooperación transfor-
madora, más integral y menos asis-
tencialista con los países en vías de 
desarrollo y fomentar la cohesión y 
la justicia social a nivel internacional 
y en Sant Joan Despí. En defitinitiva 

La campaña de recogida de fondos para ayudar a Haití, asolada por un terremoto, es una de las últimas accions solidarias que se han realizado en la ciudad

Concurs de postres de comerç just
FiraDespí dedicarà diverses activitats a promocionar els productes del 
comerç just. Una d’aquestes serà un concurs de postres amb ingredients 
inclosos en els paràmetres del comerç just. Les inscripcions es poden fer 
fins l’11 d’octubre a les seus de l’AVV de les Planes i d’El Pi i als esplais El 
Tricicle i El Nus . En el moment de la inscripció, l’organització lliurarà un 
paquet de sucre de comerç just i un llistat d’altres possibles ingredients 
que puguin utilitzar i els indrets on trobar-los. La recepció dels plats es 
farà el 16 d’octubre a les 10 h a l’estand del comerç just de la fira a les 
Planes o el dia 23, a la mateixa hora, al del barri Centre. 

hacer de la cooperación un proyec-
to de ciudad que promueva valores 
que ya se desarrollan en otros ámbi-
tos como la perspectiva de género, 
la sostenibilidad y la diversidad. Para 
desarrollar el plan el Ayuntamiento 
continuará apostando por los pro-
yectos de cooperación internacio-
nales, por la sensibilización ciudada-
na y por la realización de campañas 
de emergencia como la que recien-
temente se ha realizado a favor de 
Haití. 

Por otro lado, este año se destinarán 
más de 32.000 euros a proyectos de 
cooperación en Chiapas (construc-
ción de un centro social para niños 
y familias); en Gambia (apoyo a un 
centro de formación para mujeres); 
en México (consolidación de dos es-
plais) y en India. 
En éste último, el Ayuntamiento 
colaborará por primera vez con la 
Fundación Vicente Ferrer en un pro-
yecto de abastecimiento de agua en 
comunidades rurales.
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Nous tallers per als joves al ‘Bule’
El casal prepara una lip dub protagonitzada pels joves el 14 de 
novembre per celebrar el cinquè aniversari de l’equipament

La nova programació comença a l’octubre

els nous cursets:
Danses i balls: move your body!; teatre musical; breakdance, street dance; 
salsa; dansa índia; bollywood; funky; comercial dance; bateria; guitarra; baix; 
cajón flamenco; còmic; body paint; cant; teclat; italià; cant grupal.

Grups de conversa en anglès i francès

Els dissabtes TALLERS GRATUÏTS!

I a més... Punt Jove de Salut (tots els dilluns de 17 a 21 h) • 
Campionat de breakers (1 d’octubre, a les 18 h) • Campionat 
Singstar en anglès (8 d’octubre, inscripcions abans de les 18 h)

Al setembre el casal de joves El Bule-
vard es torna a omplir de vida amb 
nous tallers i activitats que engresquin 
els joves a aprendre, a divertir-se o 
gaudir del seu temps lliure. La propos-
ta dels nous tallers trimestrals aposta 
clarament per la música i les danses 
amb la possibilitat d’aprendre des de 
guitarra a dansa índia o teatre musical, 
entre d’altres moltes propostes (con-
sulteu el quadre de dalt). Recordeu 
que amb el carnet jove hi ha un des-

compte del 10% i si teniu entre 16 i 18 
anys el descompte arriba al 25%. Tam-
bé tornen els tallers gratuïts als dissa-
btes. A l’octubre podreu fer un tast de 
comercial dance inicial i d’astronomia. 

Practica un idioma
A més d’un taller d’italià, dins del pro-
jecte “Sant Joan Despí ciutat pluri-
língüe”, el Bulevard organitza tam-
bé singstar, parelles lingüístiques i 
grups de conversa en anglès. 

Nova convocatòria de les beques per 
fer de corresponsal juvenil
El curs s’inicia també amb novetats per a les beques dels corres-
ponsals als instituts. L’Ajuntament ha decidit ampliar el número de 
beques de corresponsal juvenil, una figura que va néixer per in-
centivar la participació estudiantil dins i fora dels centres. Fins ara 
es lliuraven quatre beques (per a l’alumnat de batxillerat i l’ESO 
dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jaume Salvador i Pedrol) 
i ara s’incrementen fins a set amb la incorporació, per primer cop, 
dels centres concertats Ateneu Instructiu i Institució Educativa 
Gran Capità. Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 d’octubre 
al Jovespí.

Al novembre, una lip dub per 
celebrar el 5è aniversari del Bule
I si voleu participar en una proposta molt diverti-
da teniu una cita el 14 de novembre al Bulevard. 
Per commemorar els cinc anys del casal s’està 
preparant una lip dub, un vídeo musical  en què 
els participants faran un playback d’una cançó que 
s’escollirà en el Facebook: http://www.facebook.
com/profile.php?id=100000258542041#!/group.php?
gid=111192022271050&ref=mf. 
Cal inscripció prèvia al Jovespí, que per cert, té nou 
horari, de 17 a 21 hores.

Nou horari del Jovespí: de dilluns a divendres ,de 17 a 21 h
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L’existosa Natale in casa cupiello, dirigida per Oriol Broggi, obre una temporada que portarà a Sant 
Joan Despí excel·lents figures del teatre català com Rosa Novell, protagonista de La dona justa

A la tardor, teatre de qualitat

Basada en l’obra de l’escriptor italià Eduardo de Filipo 
Natale in casa cupiello és una comèdia, un retrat d’una 
família napolitana que prepara el Nadal. En definitiva, 
d’una família amb problemes però per sobre de tot ple-
na d’alegria. El director, Oriol Broggi, que en els darrers 
anys ha fet nombroses adaptacions de clàssics (Antí-
gona, Rei Lear, Hamlet) ens sorprèn en aquesta ocasió 
amb una farsa que ens farà plorar de riure.

Després de l’estiu, el teló torna a aixecar-se l’1 d’octubre 

Natale in casa cupiello, 1 d’octubre,  22 h, Auditori Miquel Martí i Pol
Coproducció de la Perla 29 i el CAER (Centre d’Arts Escèniques de Reus), preu: 15 euros. Espectacle en català

T

Teatre familiar i teatre per a 
adults. L’1 d’octubre Sant 
Joan Despí torna a aixecar 

el teló d’un nou cicle teatral que, 
com en edicions anteriors, aposta 
per ampliar el ventall de propostes 
teatrals a grans i petits. La diversi-
tat dels gèneres és una altra de les 
característiques d’aquesta tem-
porada: de la comèdia vibrant de 
Natale in casa cupiello al circ d’1-2-
3 Poma o Al forn del lleó amb què 
la companyia Clownx Teatre ens 
porta al món imaginari dels infants. 
Així, l’1 d’octubre Oriol Broggi pre-
senta Natale in casa cupiello, una 
coproducció de la Perla 29 i el CAER 

(Centre d’Arts Escèniques de Reus) 
que, amb Pep Cruz (en Monràs de 
Ventdelplà i pregoner de la Festa 
Major 2008), al capdavant ens por-
tarà fins al Nàpols més autèntic. 
L’obra es va estrenar a Biblioteca de 
Catalunya amb força èxit.
La primera obra familiar, el 24 
d’octubre, vindrà de la mà de la 
companyia Daraomai i l’espectacle 
circense 1-2-3 Poma, amb 
l’experiència contrastada dels seus 
protagonistes: Martí Soler, Agnès 
Fustagueres i Joan Català amb una 
llarga trajetòria. Tot tres es van for-
mar a l’escola de circ Rogelio Rivel 
de Barcelona.

La segona proposta per al públic 
adult, La dona justa, el 5 de no-
vembre, portarà fins a Sant Joan 
Despí Rosa Novell (Premi Nacional 
d’Interpretació, Premi Margarida 
Xirgu, etc.), Àlex Casanova i Cris-
tina Plazas (cares conegudes del 
cinema, el teatre i la televisió) per 
explicar les frustracions dels seus 
amors impossibles. L’obra infantil 
El forn del lleó abaixarà el teló el 28 
de novembre al Foment Cultural i 
Artístic fins al gener, amb un nou 
cicle.
Tots els espectacles formen part 
del programa Cultura en Gira de la 
Generalitat.
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El teatre Bartrina de Reus va estrenar el 25 de març aques-
ta obra de l’escriptor hongarès Sándor Márai adapta-
da, en aquesta ocasió, per Eduardo Mendoza. Una nova 
col·laboració entre el CAER i la companyia basca Tanttaka 
Teatroa amb protagonistes de primera fila com Rosa No-
vell, Àlex Casanovas, Cristina Plazas i Víctor Pi. La dona justa 
és una història de passió, mentides i traïció de tres perso-
natges que viuen amors encreuats que es basen sobre un 
sentiment comú: la frustració. Amb una posada en escena 
impecable, La dona justa també ha trepitjat els escenaris 
del Teatre Borràs amb notable èxit.

Cultura a l’abast de tothom

El moviment i les acrobàcies són el llenguatge que utilizaran Martí Soler, Ag-
nès Fustagueres i Joan Català en aquesta creació de circ, un mitjà d’expressió 
que guanya força i torna a tenir l’esplendor d’anys enrere. La poma, fruita de 
la saviesa, de l’amor i la immortalitat serà la principal protagonista. El públic 
ha d’estar molt  atent perquè la companyia, que va idear aquest muntatge 
després d’un viatge a Khadmandú on van participar en un viatge solidari per 
ajudar les comunitats nepaleses, demanarà la seva complicitat.

Jordi Gilabert i Arnau Monclús, intèrprets i alma mater 
d’aquesta companyia, estan més acostumats a l’imaginari 
món dels nens i les nenes. No en va, fa més de deu anys que 
es dediquen en cos i ànima a entretenir-los amb les seves 
obres. Amb un llenguatge fresc i proper, la companyia ha 
fet més de 1.000 funcions i ha participat en una llarga llista 
de festivals, fires i festes (com a la dels Súpers, l’any passat) 
de renom estatal i internacional. Aquest cop ens porten la 
versió lliure del llibre Leo Pulgamágica o la caza de leones de 
Oberfimmel de l’il·lustrador i escriptor polonès Janosch.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per la cultura de qualitat a preus assequibles. Tot i que les entrades ja tenen un 
preu reduït, hi ha diferents descomptes. Informate-te’n.

Abonaments. 2 representacions per a adults, 22 euros i 2 representacions per al teatre familiar, 8 euros.
Programa 18/65. Obsequi d’una entrada per a aquelles persones que enguany facin els 18 o 65 anys i que resideixin 
a Sant Joan Despí (aforament limitat).
Descomptes d’un 20%. Per a grups, menors de 25 anys, jubilats, pensionistes,  socis del TR3SC, persones amb 
discapacitats, carnet jove, de la biblioteca, etc.
Venda d’entrades i més informació: Departament de Cultura, Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona, 41, 
tel. 93 477 00 51) o el mateix dia una hora abans de l’espectacle.

1-2-3 Poma, 24 d’octubre, 12 h, Foment Cultural i Artístic
Companyia Daraomai, preu: 5 euros. Espectacle en català

La dona justa, 5 de novembre,  22 h, Auditori Miquel Martí i Pol
Una producció del CAER (Centre d’Arts Escèniques de Reus) i Tanttaka Teatroa, preu: 15 euros. Espectacle en català

El forn del lleó, 28 de novembre,  12 h, Foment Cultural i Artístic
Cia Clownx Teatre, preu: 5 euros. Espectacle en català. Adreçat a infants a partir de 5 anys

T

T

T

21



22

Guinovart, Brossa, Viladecans, Massana, Rocosa... entre els artistes que aporten obres serigrafiades

Una gran exposició d’art modern 
estrena la nova etapa de Can Negre
La estampería de monsieur Perignon es podrà visitar del 3 d’octubre al 28 de novembre

tornen 
els 

clubs 
de 
lectura

La primera setmana del mes d’octubre els 
clubs de lectura de la biblioteca Miquel 
Martí i Pol tornaran a reunir-se un cop al 
mes per tal de posar en comú les lectures 
del nou calendari 2010 /2011. Qui vulgui 
apuntar-s’hi pot demanar informació, la 
normativa i sol·licitar plaça a la biblioteca 
Miquel Martí i Pol Av. de Barcelona, 83-85 
Tel. 93 477 12 82.

• Grup dels dimarts es reuneix 
de 19 a 20.30 hores*
• Grup dels dimecres es reuneix 
de 19 a 20.30 hores*
• Grup dels dissabtes es reuneix 
de 10 a 11.30 hores
*Amb places disponibles

El Centre Jujol-Can Negre ens convida a una inte-
ressant selecció d’obres serigrafiades d’artistes 
de renom com ara Josep Guinovart, Joan Brossa 

o Joan Pere Viladecans, Perejaume, Alfons Borrell, Anton 
Llamazares i Jordi Rocossa, entre molts altres. Tots ells, 
en el marc incomparable d’un Can Negre que ha tornat 
a la seva esplendor després de les obres realitzades als 
darrers mesos.
Precisament, la pluralitat és la base d’aquesta expo-
sició i parteix amb la idea que l’art és una finestra es-
capatòria per a tots ells, per tal de transmetre els seus 

neguits mitjançant l’enginy. El comissari de la mostra 
és Lluís Torrents (tot i que el propietari de la mostra el 
seu fill, de set anys, Biel) artista i col·leccionista que ha 
reunit destacades obres de l’art nacional i internacional 
dels darrers 50 anys. . 
El títol d’aquesta col•lecció, ‘L’estamperia de Monsieur 
Perignon’, tal com afirma Torrents, és una invenció de 
quatre persones amants de la cultura que es van ajuntar 
i des del 1998 van engegar aquest projecte. L’exposició 
s’instal•larà al renovat Centre Jujol-Can Negre i es podrà 
visitar del 3 d’octubre al 28 de novembre.
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El període de matriculació encara continua obert

Escola de música: més opcions
L’escola de Música Enric Granados amplia l’oferta per a infants de 3 a 7 anys amb doble línia

Oferta formativa de
l’Escola de Música Enric Granados

Aprendre música és, sens dubte, 
una bona eina educativa, cultural i 
de convivència. L’Escola de Música 
Enric Granados, ubicada al Centre 
Cívic Sant Pancraç, manté enca-
ra la matrícula oberta per aquells 
infants que encara no s’hagin de-
cidit. 
Aquest any l’escola amplia la seva 

oferta en la franja dels més petits, 
de tres a set anys, amb la incor-
poració de la doble línia cosa que 
ha permès ampliar els horaris. A 
més, des d’aquest curs es poden 
matricular els infants a partir dels 
tres anys (abans era a partir dels 
4). Altra de les novetats és que 
els infants començaran a tocar 

l’instrument a partir dels set anys 
en classes col·lectives reduïdes. 
L’objectiu és aconseguir una major 
cohesió i motivació de l’alumnat.  
El curs passat 139 alumnes van 
cursar els seus estudis de música 
en aquesta escola, cada cop més 
implicada en l’activitat cultural de 
la ciutat.

Els exàmens per obtenir el certificat en noves tecnologies 
ja es poden realitzar a Sant Joan Despí

Sensibilització, per a infants de 3 a 5 anys. 

Música i moviment, per a infants de 6 i 7 anys.

Nivell elemental, per a infants a partir dels 8 anys.

Nivell avançat 

Grups per a adults

Assignatures: llenguatge musical, cant coral  i instru-

ments (guitarra, piano, flauta travessera, violí i viola).

Escola de Música Enric Granados, Centre Cívic Sant Pancraç, passeig del Canal, 
2, 2ª planta, telèfon 93 477 26 40, correu electrònic egranados@gmail.com

Aquest curs, l’escola ensenyarà música als infants a partir dels 3 anys

El Centre Esplai El Nus s’ha convertit en centre 
col·laborador de l’Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (AC-
TIC) de la Generalitat. Això vol dir que des de l’1 de 
setembre al Centre Cívic Torreblanca es poden rea-
litzar les proves de nivell per a l’obtenció del certifi-
cat ACTIC que acredita les competències digitals de 
qualsevol persona a partir dels 16 anys. Les perso-
nes que superin aquesta prova, que es fa de manera 
telemàtica al centre, tindràn un certificat acredita-
tiu de la Generalitat que els permetrà demostrar 
quin és el seu nivell de competència, bàsic, mitjà o 
avançat. Més informació al telèfon 934772268.
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IMATGES DE LA CIUTAT

La paella de la gent gran torna per la Diada. 
Un any més, Sant Joan Despí va celebrar la Diada amb la 
popular paella de la gent gran que va aplegar al voltant de 2.000 
persones. Aquesta ha estat la vint-i-sisena edició. En aquest 
temps l’activitat ha esdevingut un punt de trobada de la gent 
gran i any rere any ha guanyat en número de participants. La 
celebració és possible gràcies a la participació de més d’un 
centenar de voluntaris. Un any més, el cuiner José Maria Martín 
fou l’encarregat de preparar la paella per a la qual va fer servir 
al voltant de 300 quilos d’arròs, 30 quilos de pebrot vermell, 10 
quilos d’alls, 50 quilos de tomàquet, 120 quilos de costella de 
porc, 60 quilos de pollastre, 60 quilos de calamars, 60 quilos de 
gambes i 30 quilos d’escamarlans, entre d’altres.

Casilda Cáceres fa 100 anys. Veïna 
de Sant Joan Despí des de fa nou anys, 
Cáceres va celebrar el seu centenari el 
passat 9 de juliol. La regidora de Gent 

Gran, Fuensanta Fernández (a la foto), 
i el de Via Pública, Serveis Municipals i 

Manteniment Ginés Ros, la van visitar al 
seu domicili per portar-li um ram de flors 
i una placa commemorativa. Casilda és 
veïna de l’Eixample del barri Centre on 

viu amb la seva filla.

paella de la gent gran • festes del Carme • nova àvia centenària

Les Planes es va omplir d’ambient per les 
festes del Carme. 
El barri va celebrar les seves festes durant el cap de setmana 
del 16 de juliol, festivitat de la Verge del Carme.La imatge de 
dalt recull un dels moments de la cercavila amb la Banda de 
Música de les Planes que es va fer el dissabte 17 de juliol, 
una de les jornades que va aplegar més activitats. A la dreta, 
l’alcalde, Antoni Poveda, amb el president del Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre, José Romero i el president de 
l’associació de veïns de les Planes, Antonio Gámez.

24



25

El model de gestió dels poliesportius 
rep el reconeixement de la Diputació
El model, que està basat en la gestió de l’Ajuntament i la col·laboració de l’empresa SEAE S.A., ha 
estat inclós en el Banc de Bones Pràctiques que impulsa la Diputació de Barcelona

Els poliesportius municipals 
Salvador Gimeno i Francesc 
Calvet estan gestionats mit-

jançant un model denominat mixt en 
què l’Ajuntament cerca la col·laboració 
d’una empresa externa del sector 
esportiu per a la prestació del servei, 
sense que la gestió la deixi de portar-
la el propi Departament d’Esports 
d e  l ’A j u n t a m e n t .  A c t u a l m e n t 
l’empresa que té aquest contracte 
de serveis esportius i col·laboració 
a m b  l ’A j u n t a m e n t  é s  S e r v e i s 
d’Ensenyament i Assessorament 
Esportiu ( SEAE, S.A. )
Aquest model mixt vol aprofitar el 
millor de la gestió pública amb el 
millor de l’experiència i aportació 
de l’empresa privada per oferir als 
usuaris i usuàries un servei i unes 
instal·lacions de molt alta qualitat.
El sistema de gestió ha estat objec-
te de valoració i seguiment per part 
de la Diputació de Barcelona, dins la 
seva línia de suport a l’esport.
La Diputació analitza propostes i 
experiències que són especialment 
significatives i que poden ser expor-

tables a d’altres municipis. Aquest 
anàlisi es fa per experts indepen-
dents a la Diputació que determi-
nen quines experiències reunei-
xen la qualitat i els valors per servir 
d’exemple.
Aquestes experiències de diferents 
ajuntaments en diferents materies 
s’incorporen al denominat Banc de 
Bones Pràctiques, regulat i dirigit per 
la Fundació Carles Pi i Sunyer.
Concretament, el “Model de gestió 
mixta dels poliesportius municipals 
de Sant Joan Despí“ forma ja part 

d’aquest Banc de Bones Pràctiques 
perquè “representa una aportació 
innovadora i de qualitat a les políti-
ques i serveis municipals “.
Aquest fet representa un nou reco-
neixement a un model de gestió. 
Cal recordar que va rebre el premi 
de la Associació Catalana de Gestors 
Esportius de Catalunya  i de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’any 2000 
i ha servit de model a d’altres ajun-
taments que han seguit aquest lí-
nia de funcionament, com ara el de 
l’Hospitalet.

La gestió mixta dels poliesportius municipals servirà d’exemple per altres ajuntaments

Buena temporada de las piscinas Fontsanta, con cerca de 50.000 usos
Esta ha sido una buena temporada para el funcionamiento y uso de las Pisci-

nas Recreativas Fonsanta. La instalación ha ofrecido una muy atractiva manera 
de pasar el verano  de forma refrescante en la ciudad. Dos piscinas, una amplia 

zona de césped, zona de pic-nic ampliada, bar-cafetería, bibliopiscina, mesa 
de ping-pong... La tipología de usos ha sido muy variada: abonos individuales, 

abonos familiares, entradas puntuales o abonados del Tennis Sant Joan.
También han disfrutado de las instalaciones todos los colectivos que realizan 

actividades en verano: participantes en campus deportivos, casales municipa-
les, multiestades de tenis, casales escolares de verano, esplais, etc.

Han habido en total 49.740 usos durante todo el verano lo cual representa una 
cantidad de las más elevadas desde que funciona la instalación.
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Més de 15.000 persones fan ús habitual de 
les instal·lacions esportives municipals
Un estudi reflecteix que Sant Joan Despí és una ciutat amb una gran pràctica esportiva

L’ampliació de serveis i activitats al poliesportiu Francesc Calvet ha fet augmentar el número d’usuaris

El reconeixement social res-
pecte que l’ esport, controlat 
i ben orientat, té unes reper-

cussions molt positives sobre les 
persones i l’ entorn social on viuen, 
fa que es valori com a un element 
fonamental en la millora de la quali-
tat de vida de les persones, tinguin l’ 
edat que tinguin.
Aquest element de valoració posi-
tiva de la pràctica esportiva té una 
especial incidència a Sant Joan Des-
pí. Al nostre municipi l’ esport s’ha 
convertit en un eix bàsic de ciutat i 
en un element de referència exter-
na com a imatge de qualitat.
Un factor molt important en aques-
ta evolució positiva en la pràctica 
esportiva és la millora continua de 
les instal·lacions esportives munici-
pals.
La ciutat disposa de diferents i va-
riades instal·lacions esportives pú-
bliques que faciliten i potencien la 
pràctica esportiva de la ciutadania. 
Totes elles d’ un elevat nivell de qua-
litat a les seves condicions materials 
i d’ ús.
Disposem de piscines cobertes, pave-
llons, camps de futbol de gespa arti-
ficial, pistes poliesportives, pistes de 
tennis i de paddel, gimnasos, sales de 
fitness, piscines d’estiu, sales d’ activi-
tats terapèutiques, pistes de petanca, 
zona de tir amb arc, etc.
Durant aquesta temporada 2009-2010 
la xarxa d’ equipaments esportius en-
cara s’ ha vist millorada i ampliada amb 
la reforma i ampliació d’espais del po-
liesportiu Francesc Calvet que ha signi-
ficat, entre altres actuacions, la creació 
d’ una nova sala de fitness, tres sales d’ 
activitats físiques dirigides i una nova 
zona de wellness.

D’ altra banda, també hem de parlar de 
la inauguració d’ un nou espai esportiu 
singular que és el nou Circuit Ciclista 
mancomunat que va començar a fun-
cionar el passat mes de juny.

Resultat de tot això, és l’ important 
increment en la utilització de les 
instal·lacions esportives munici-
pals. D’ aquesta manera, durant el 
curs 2009/2010 un total de 15.623 
persones diferents han fet pràctica 
esportiva continua i habitual a les 
diferents instal·lacions municipals.
Aquesta quantitat representa un 
increment interanual del 10’75 %. 
Un increment molt important i que 
es surt del que seria un creixement 
progressiu. A totes instal·lacions 
s’han produït increments a l’ entorn 
del 3-4 %. El factor més important 
d’aquest salt tan significatiu ha es-

tat la posada en marxa del nou po-
liesportiu Francesc Calvet, que ha 
generat un increment important 
del nombre d’ abonats i abonades.
De l’estudi de la utilització de les 
instal·lacions esportives es veu que 
el nivell de utilització creix a totes 
les edats. En edat infantil (fins al 15 
anys) en un 4’8 % i en joves (de 16 a 
29 anys) s’ incrementa en un 5’5 %. 
Però on es nota especialment és en 
persones adultes (30 a 64 anys) on 
el creixement és del 20 % i, sobretot, 
en el col·lectiu de gent gran (majors 
de 65 anys) on la utilització s’ amplia 
en un 28’5 %.

Continua creixent l’ esport femení
Un total del 54 % dels practicants 
són homes i un 46 % són dones.
Cal destacar que la pràctica espor-
tiva femenina supera a la masculina 
en esport de salut, d’oci i recreació.
D’altra banda, la dona cada vegada 
té més pes en l’ esport de competi-
ció, actualment representa el 25 % 
dels practicants i a les escoles es-

El major increment 
es dona en persones 

adultes i gent gran
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L’esport federat mou un gran número de jugadors que utilitzen les instal·lacions municipals

portives formatives on les noies 
representen més del 30 %. 

Altres espais de pràctica 
esportiva de lleure
L’ estudi d’ usos de les instal·lacions 
esportives municipals recull la 
valoració de les activitats que 
es fan de forma establerta a les 
instal·lacions esportives d’ ús con-
trolat i regulat.
Al marge d’ aquestes instal·lacions 
cal recordar que la ciutat disposa 
d’espais de lliure pràctica espor-
tiva: pistes poliesportives, zones 
de cistelles de bàsquet, un circuit 

de footing, taules de ping-pong, 
camps petits de futbol, zones de 
gespa,etc.
Tots aquests espais no tenen un 
control del nombre d’usos però 
és evident que també són una im-
portant alternativa per a l’esport 
d’oci i recreatiu que tenen una es-
pecial incidència entre el joves i a 
la pràctica d’ esport en família.
No hi ha dubte. L’ esport forma 
part de la vida quotidiana de les 
persones que viuen a Sant Joan 
Despí i les instal·lacions esporti-
ves municipals de la nostra ciutat 
són un element motivador bàsic. 

Xavier Cano, del Club de Tir amb 
Arc Despí -segon per l’esquerra- es va  
proclamar subcampió de Catalunya 
en la modalitat d’arc nu (sense ajut de 
visor) al Campionat de Catalunya dis-
putat a Santa Coloma de Gramenet. 

El Camp Municipal de Futbol de 
Les Planes va acollir la Copa Cata-
lunya femenina, que es va adjudicar 
el FC Barcelona al derrotar a la final a 
la UE Estartit, equip que va eliminar 
el Levante Las Planas a les semifinals.

El president del Futbol Club Barcelona,  Sandro Rosell, 
va realitzar el passat mes de juliol la seva primera vi-
sita oficial a la ciutat, sent rebut per l’alcalde Antoni 
Poveda i, lógicament, amb la Ciutat Esportiva com a  
tema principal.  Aquest equipament de 136.000 me-
tres quadrats i 9 camps de futbol acull els entrena-
ments del primer equip, així com els entrenaments i 
les competicions dels equips del futbol base del club 
així com l’activitat de bona part de l’esport formatiu 
de les seccions. Poveda va explicar al màxim dirigent 
blaugrana el planejament del sector on es troba la ciu-
tat esportiva Joan Gamper així com altres prpjectes 
importants de la ciutat. Per la seva banda, Rosell, va 
anunciar a l’alcalde la propera finalització de les obres 
del nou edifici de la Masia així com noves actuacions 
plantejades als seus terrenys.

Primera visita oficial de Sandro Rosell
El nou president del FC Barcelona s’interessa pel planejament de l’àrea de la Ciutat Esportiva

Antoni Poveda i Sandro Rosell, durant la seva trobada a l’Ajuntament
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TRIBUNA POLITICA

A la pàgina 8 del butlletí municipal 
de juliol,  hi havia una fotografia on 
es parlava de les bicis elèctriques, 
i es podia veure com, mentre els 
membres de la Policia Local i treba-
lladors municipals apareixien amb 
les seves bicicletes i amb el seu 
casc, la nostra primera autoritat, 
l’Alcalde Antoni Poveda, el regidor 
de Seguretat, Policia Local i Protec-
ció Civil, Antoni Guerra, i la regidora 
de Joventut i Medi Ambient Paqui 
Soriano, circulaven amb tota la co-
moditat sense casc.
Els polítics hem de donar exemple 
a la ciutadania i complir les normes 
com tothom, no només per una 
qüestió legal o de seguretat, sinó 
també per la vessant pedagògica 
que porten en si mateixes. Quin 
exemple dona el regidor de via pú-
blica als seus treballadors, o la regi-
dora de Joventut als nostres joves, 
o el nostre alcalde, apareixen en la 
revista municipal circulant sense 
casc? De què serveixen, doncs, les 
campanyes que es realitzen, com 
ara la primavera en bici, si els que 
manen son els primers en ignorar-
les? 
No ens ha d’estranyar, doncs, que 
amb actituds com aquesta passin 
coses com ara que les actuacions 
que s’han fet al llarg d’aquests 
mesos a Can Negre, es van haver 
d’aturar per que el nostre Ajunta-
ment, tan curós amb els permisos 
i obres que fan els ciutadans, es va 
“oblidar” de detallar a la Generali-
tat la totalitat de les obres que s’hi 
feien, o que el propi PSC pengi car-
tells anunciant la Festa de la Rosa 
als arbres de la nostra ciutat.
Hi ha qui es creu que Sant Joan és 
com un cortijo de la seva propietat.

Posi’s el casc, 
Senyor Alcalde

Artur Mas: “Cal un govern unit amb 
un programa serè i constructiu, no 
una suma de dèries partidistes”
El programa electoral de Conver-
gència i Unió és la guia del canvi 
que reclama Catalunya. Un canvi en 
profunditat: de projecte, de liderat-
ge, d’actituds, de maneres de fer, de 
prioritats i d’estratègies. 
És un programa realista, ajustat i 
conscient de la realitat que vivim, 
amb una greu crisi econòmica i un 
allunyament creixent entre políti-
ca i societat. En aquest sentit, per 
exemple, el programa no inclou la 
creació d’un sol organisme nou a 
l’administració de la Generalitat, ja 
que el que cal ara és austeritat, tot 
el contrari del que ha vingut fent el 
tripartit aquests anys.
Atur i cohesió són les dues prioritats 
més immediates que ha d’afrontar la 
nació catalana. Sense oblidar tam-
poc la millora de l’autogovern i situar 
Catalunya el món. Ho volem fer so-
bre la base d’uns valors, i prioritzant 
els conceptes de la innovació, la sos-
tenibilitat i la reforma de les institu-
cions.
Alhora, però, és un programa am-
biciós de transformació del país i 
que vol sumar esforços. Sustentat 
en quatre eixos fonamentals: lluita 
contra la crisi econòmica, defensa de 
l’Estat del Benestar, aposta pel dret a 
decidir i un Govern fort amb compli-
citat ciutadana.
Des de CiU valorem aquests anys 
d’oposició com una oportunitat que 
hem tingut per escoltar, aprendre, 
conèixer millor el país, apropar-nos a 
la gent d’una manera diferent.
Volem refer el país, sumant els esfor-
ços i les iniciatives de tota la societat. 
Confiem en el país i la seva gent.

Comença el canvi

Mientras en el resto de España baja-
ba el paro en los últimos cuatro me-
ses, en nuestra ciudad subía. Es un 
síntoma claro de que no existe una 
política clara en defensa y promo-
ción de nuestro comercio, industria 
y turismo.
Desde que el alcalde Poveda llegó al 
cargo, hemos pasado de 990 a 2.200 
parados (dato de este mes de julio). 
Es decir, un incremento del 120%. El 
desmantelamiento de las empresas 
en favor de construcciones de edi-
ficios sin una apuesta clara por una 
política industrial moderna y tecno-
lógica;  un comercio accesible, de 
cercanía, que facilite su competitivi-
dad y supervivencia, nos han llevado 
a esta situación de desempleo.
La  única apuesta clara que hacía  el 
Ayuntamiento por el comercio y la 
industria era la feria bianual, a pesar 
de que 70% del suelo de exposición 
era del propio Gobierno Municipal. 
Sin embargo, este año se ha queda-
do en un mercadillo en dos calles. 
Como dice la propaganda del PSC “el 
cambio real”.
En estos meses, el Alcalde Poveda  
presentará las Ordenanzas Fisca-
les  (Impuestos) y el Presupuesto de 
2011, año electoral. El Gobierno mu-
nicipal debe actuar con responsabi-
lidad. El gasto por el gasto nos lleva 
a que el 42% de parados tenga más 
de 45 años y  el paro juvenil marque 
un record desalentador y frustrante 
para cualquier joven. 
Es hora que el Gobierno Municipal se 
deje de fuegos artificiales publicita-
rios y apueste de verdad por una ciu-
dad donde el comercio, la industria y 
su turismo sean ejes de vertebración 
de una ciudad con futuro.

De feria a mercadillo, 
“el cambio real”
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Comencem un nou curs que ve mar-
cat per fites molt importants que 
requereixen la participació de la ciu-
tadania. La vaga general del 29 de 
setembre. les eleccions al Parlament 
de Catalunya i les eleccions munici-
pals.
La crisi econòmica continua fent es-
tralls en la vida quotidiana de les per-
sones i encara es veurà més agreuja-
da amb la reforma laboral aprovada 
pel govern de l’Estat. 
És una reforma inútil i injusta per-
què no crea ocupació, facilita la des-
trucció de llocs de treball, augmen-
ta la precarietat i la temporalitat, 
abarateix l’acomiadament i permet 
a l’empresa per no complir els con-
venis col·lectius, debilitant la nego-
ciació i els pactes i obre vies per a 
l’exclusió laboral i social. 
Tanmateix la despesa pública pels 
serveis de benestar a les persones 
és cada cop menor; la classe treba-
lladora i mitjana perd poder adqui-
sitiu, mentre els beneficis, sobre tot, 
de les entitats financeres segueixen 
augmentant, sense que se’ls demani 
corresponsabilitat.
Davant la crisi i les reformes apro-
vades, els treballadors i treballado-
res hem d’optar per la mobilització 
i la participació activa, per defen-
sar els drets laborals i socials que 
es van retallant a marxes forçades. 
Contra la reforma laboral, contra la 
reducció de salaris i la congelació 
de les pensions, perquè ens amena-
cen amb el copagament sanitari o 
l’endarreriment de l’edat de jubila-
ció. ICV-EUiA recolza fermament la 
vaga general contra la resignació i la 
desafecció, per demanar una sortida 
sostenible i solidària. Perquè paguin 
la crisi els qui l’han provocada i no els 
més dèbils.

Vaga general
29 de setembre

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
JULIOL I AGOST 

Els dos mesos d’estiu per excel·lència d’aquest 2010 
s’han comportat d’una manera una mica peculiar. A 
grans trets, el mes de juliol va ser càlid i l’agost normal, 
però si entrem en detall cal dir que els dies més càlids 
es varen donar la primera quinzena de juliol i els últims 
deu dies d’agost. Enmig, el que seria justament la caní-
cula de l’estiu i, per tant, les setmanes tradicionalment 
més caloroses de l’any, aquest any justament l’estiu va 
punxar, i van dominar els dies poc càlids, poc assole-
llats i amb preciptacions. Tot i haver plogut força dies en 
aquest període, les quantitats han estat minses. 25,3 
mm al juliol i 25,0 mm a l’agost, la qual cosa significia 
que, comparat amb les mitjanes, el juliol va ser normal 
i l’agost bastant sec. Per últim, cal destacar el puntual 
però fort cop de calor del 27 d’agost, amb una tempera-
tura que va superar amb escreix els 37ºC.

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

El  president Monti l la  ha con-
vocado las elecciones auto-
nómicas para el  próximo día 
28 de noviembre.  Estas serán 
unas elecciones trascenden-
tales y decisivas s i  queremos 
continuar mejorando nuestras 
ciudades,  los ser vicios y la  ca-
l idad de vida de nuestra ciuda-
danía.
A pesar de las dif icultades del 
momento que estamos vivien-
do no podemos girar  la  cara a 
los cambios reales que se han 
producido durante estos últ i -
mos años y que han mejorado 
considerablemente Catalunya.
El  cambio real  es que tene -
mos más k i lómetros de metro, 
más profesores y profesoras, 
que tenemos garantizado el 
suministro de agua en caso 
de sequía,  que tenemos más 
f inanciación del  estado espa-
ñol,  que tenemos más Mossos 
d’Esquadra.  El  cambio real  es 
que Catalunya cuenta con más 
infraestructuras,  más polít icas 
sociales y mejores ser vicios en 
educación y salud. 
Lo que queremos hacer los y 
las  social istas es continuar tra-
bajando por la  convivencia y 
por el  respeto mutuo,  suman-
do,  con entendimiento,  acuer-
do y diálogo.  Catalunya siem-
pre ha sido una t ierra pionera, 
abier ta,  trabajadora y con vi-
s ión de futuro.
Nos jugamos mucho en las 
próximas elecciones,  el  camino 
de la  fraternidad,  la  lucha por 
la  igualdad,  por la  defensa de 
los derechos sociales,  la  lucha 
contra la  cr is is.  Nos jugamos 
seguir  avanzando.

El cambio real
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Centre Jujol-Can Negre
jornada de portes obertes

MATÍ
D’11 a 14 hores:   TALLERS INFANTILS
Mural de pintura • Xapes i imans • Botons • Vidre
 
12 hores: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ   
Estamperia de Monsieur Perignon, 
Col.lecció Biel Torrens
Exposició itinerant d’obra serigrafiada que ens mostra obres de Ràfols 
Casamada, Hernández Pijuan, Guinovart, Brossa, Joan Pere Vilade-
cans, Carlos Pazos, Tharrats... 
Es farà recorregut guiat per l’exposició.

12.30 hores: PASSEJADA AMB VESTUARI MODERNISTA 
PER LA PLAÇA DE CATALUNYA
Per participar-hi truqueu a l’Àrea,  tel. 93 477 00 51

13 hores: ESPECTACLE INFANTIL
 
A més, l’entitat GRUP D’ART 94. PINTORS DE SANT JOAN 
DESPÍ ambientarà amb pintura en directe

diumenge, 3 d’octubre, d’11 a 14 i de 17 a 19.30 hores

TARDA
De 17 a 19.30 hores:  TALLERS INFANTILS  
Mural de pintura • Xapes i imants • Botons • Vidre 

18 hores:   PASSEJADA AMB VESTUARI MODERNISTA 
PER LA PLAÇA DE CATALUNYA
Per participar-hi truqueu a l’Àrea, tel. 93 477 00 51
 

19.30 hores: BALL FINAL AMB ELS GEGANTS DE LA 
CIUTAT, EN JUJOL I LA CREACIÓ 
amb la colla de Geganters de Sant Joan Despí
 
L’entitat GRUP DE FOTOGRAFIA LA FINESTRA DE SANT 
JOAN DESPÍ organitza un circuit fotogràfic per l’itinerari 
modernista. Inscripcions i informació a La Finestra, centre 
cívic Les Planes. J.F. Kennedy, 4 

EXPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE LA BOTIGA 
DEL CENTRE JUJOL-CAN NEGRE


