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El nou centre cultural
Mercè Rodoreda
obrirà a l’abril amb teatre i espectacles

Biblioteca, teatre, sales polivalents... 
i el Pati del Diamant

Diumenge, 27 de març, jornada 
de portes obertes
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Estamos ya en la recta final del presente mandato, de 
cuatro años de gestión municipal que, pese a las difi-
cultades económicas que vivimos, han supuesto impor-

tantes mejoras para la ciudad y para sus habitantes. Durante 
este periodo se han puesto en marcha nuevos equipamientos, 
a la vez que se ha apostado por seguir mejorando el espacio 
público y, muy especialmente, por reforzar los servicios a las 
personas. 

La lista de actuaciones es larga y a la vista está, aunque me 
gustaría resaltar, por ejemplo, la apertura del Gegant del Pi, 
que cierra la red de guar-
derías públicas que da 
respuesta a la demanda, 
la ampliación del Fran-
cesc Calvet, la recupera-
ción del espacio fluvial, 
la mejora de calles, las 
promociones de vivien-
da pública, el plan de in-
mersión en inglés, la apuesta por el empleo y la actividad eco-
nómica... y un largo etcétera imposible de enumerar en este 
artículo pero que supera incluso nuestras previsiones iniciales.  

Un periodo que ahora culmina con la finalización de diferen-
tes proyectos como la ampliación y reforma del parque de la 
Fontsanta, la creación de la pista polideportiva cubierta en 
el mismo parque y la construcción del nuevo centro cultural 
Mercè Rodoreda. Las obras de este equipamiento están ya en 
la recta final y el Ayuntamiento lo tiene ya todo a punto para 
que comience la actividad en las próximas semanas. Será un 
centro cultural abierto a la ciudadanía, a la vida asociativa y 
a la expresión artística... porque en el actual contexto social y 
económico, el conocimiento vuelve a tomar el protagonismo 
tras una época marcada quizá por un excesivo materialismo. 
La cultura y el saber será pieza clave para generar nuevas 
oportunidades, para labrar un futuro sólido y avanzar hacia 
una sociedad más equilibrada e igualitaria. Para ello trabaja-
mos desde la Administración municipal.

Som ja a la recta final del present mandat, de quatre 
anys de gestió municipal que, malgrat les dificultats 
econòmiques que vivim, han suposat importants 

millores per a la ciutat i per als seus habitants. Durant 
aquest període s’han engegat nous equipaments, alhora 
que s’ha apostat per seguir millorant l’espai públic i, molt 
especialment, per reforçar els serveis a les persones. 

La llista d’actuacions és llarga i és evident, encara que 
m’agradaria ressaltar, per exemple, l’obertura del Gegant 
del Pi, que tanca la xarxa d’escoles bressol públiques 
que dóna resposta a la demanda, l’ampliació del Fran-
cesc Calvet, la recuperació de l’espai fluvial, la millora 
de carrers, les promocions d’habitatge públic, el pla 
d’immersió en anglès, l’aposta per l’ocupació i l’activitat 
econòmica... i un llarg etcètera impossible d’enumerar 
en aquest article però que supera fins i tot les nostres 
previsions inicials. 

Un període que culmina ara amb la finalització de di-
ferents projectes com 
l’ampliació i refor-
ma del parc de la 
Fontsanta, la creació 
de la pista poliespor-
tiva coberta al mateix 
parc i la construcció 
del nou centre cultu-

ral Mercè Rodoreda. Les obres d’aquest equipament són 
ja a la recta final i l’Ajuntament ho té tot a punt perquè 
comenci l’activitat en les properes setmanes. Serà un 
centre cultural obert a la ciutadania, a la vida associativa 
i a l’expressió artística... perquè en l’actual context social 
i econòmic, el coneixement torna a prendre el protago-
nisme després d’una època marcada potser per un ex-
cessiu materialisme. La cultura i el saber serà peça clau 
per generar noves oportunitats, per llaurar un futur sòlid 
i avançar cap a una societat més equilibrada i igualitària. 
Per a això treballem des de l’Administració municipal.

Antoni Poveda, alcalde

Recta final de quatre 
anys de gestió

En poques setmanes, 
el Centre Cultural Mercè 
Rodoreda començarà 
l’activitat

En pocas semanas, el 
Centro Cultural Mercè 
Rodoreda comenzará 

a tener actividad  
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EL TEMA

El Centre Cultural Mercè Rodoreda, 
a punt per obrir portes 

L’Ajuntament obrirà l’equipament cultural per Sant Jordi, el 23 d’abril

4

El teatre, amb  412 butaques, serà aquesta primavera escenari de diferents activitats 
culturals, mentre ja s’ha contractat el personal de la biblioteca, que tindrà sis treballadors

Sant Joan Despí està a punt d’obrir les portes a un nou 
centre que, sense dubte, serà un nou motor cultural i 
de dinamització de la ciutat: el Centre Cultural Mer-

cè Rodoreda. Dos anys després d’haver-se iniciat les obres, 
el nou equipament, de 14.000 metres quadrats, entrarà en 
funcionament aquest mes d’abril. La ciutadania, però, po-
drà visitar les instal·lacions el 27 
de març en una jornada de por-
tes obertes, i el 23 d’abril, aco-
llirà les activitats de Sant Jordi. 
A partir del 26 d’abril, la biblio-
teca serà totalment operativa. 
Per la seva banda, el cantautor 
valencià Raimon aixecarà el teló 
del nou el 15 d’abril (més infor-
mació a la pàgina 24). 
El Centre Cultural Mercè Rodoreda té una biblioteca amb 
un fons de 25.000 llibres, un teatre de 412 butaques, sales 
polivalents i dues plantes d’aparcament soterrani amb 350 

places, a més d’altres espais com dependències municipals 
o una cafeteria. Inicialment, la biblioteca tindrà una plan-
tilla de sis treballadors. 
El centre destaca pel seu disseny. D’arquitectura sòbria 
i funcional, uns grans finestrals fan possible que la llum 
natural tingui un protagonisme indiscutible. Com també 

ho té el pati central, visible des de 
l’interior i que rep el nom de pati del 
Diamant, en referència a la novel·la 
més coneguda de Rodoreda, La 
plaça del Diamant. De fet, algunes 
dependències, com les sales poliva-
lents, reben noms relacionats amb 
l’obra de Rodoreda.
Per últim, destacar que el centre està 

dissenyat amb criteris d’eficiència energètica potenciant 
l’aïllament tèrmic gràcies a la zona verda que tapissa les 
cobertes, optimitzant la llum natural i utilitzant l’energia 
solar per escalfar l’aigua sanitària.

El centre compta amb un pati 
interior (el Pati del Diamant), 

que també serà escenari 
d’activitats culturals

Com s’aprecia a la foto gran, les obres del centre estan a 
punt de concloure. A la petita, treballadors i treballadores 
de les dues biblioteques de Sant Joan Despí durant una 
visita recent amb l’alcalde, Antoni Poveda

Per veure 
l’equipament:
portes obertes, 
diumenge, 27 de març
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Biblioteca, teatre... i molt més
14.000 metres quadrats per a la cultura, l’art i el coneixement
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Tot i que l’ús principal del Centre 
Cultural Mercè Rodoreda serà 
el d’una biblioteca, l’equipament 

també disposarà d’espais adreçats a les 
arts escèniques, amb un teatre i espais 
polivalents per realitzar altres activitats 
culturals. Podeu consultar amb detall 
els usos del centre als plànols que acom-
panyen aquest article.

Planta baixa
L’accés se situarà al carrer Major. En un 
dels extrems s’ubicarà una part de la bi-
blioteca, concretament l’àrea de revistes 
i premsa, de música i d’imatge, l’espai 
infantil i una zona de treball intern. En 
l’altre, es troba el teatre de 412 butaques 
i espais annexos (camerinos, guarda-ro-
ba, etc), la sala polivalent de les Camèlies 
i una cafeteria. 

Primera planta
Allotjarà el fons general de llibres, una 
sala multimèdia, dues sales de treball en 
grup, una espai d’Internet i +, que per-
meten la consulta i l’ús d’altres progra-
mes informàtics, i una zona de treball 
intern.  Des d’aquesta planta es pot acce-
dir a una d’una terrassa exterior bateja-
da com Albes i Nits. 

Segona planta
En aquesta s’ubicarà l’espai polivalent 
Aloma i despatxos destinats a depen-
dències municipals.

Cobertes vegetals 
A banda que la biblioteca estarà envol-
tada d’arbres i zones verdes, les cobertes 
estan tapissades amb plantes autòctones 
que es podran observar des dels diferents 
espais del centre. A més, aquestes aju-
daran a mantenir l’aïllament tèrmic de 
l’edifici.  Per últim, el centre compta amb 
dues plantes soterrànies d’aparcament 
amb de 350 places i trasters que ja s’han 
començat a comercialitzar. 

L’equipament, pam a pam

Planta baixa: accés biblioteca (1), cafeteria (2), sala polivalent de les Camèlies (3), teatre 
(4), àrea infantil (5), àrea de premsa (6), espai de música i imatge (7) i pati del Diamant (8)

Planta primera: àrea d’informació (1), fons general (2), sales de treball en grup (3), 
espai Internet (4), espai multimèdia (5) i zona de treball intern (6)

Planta segona: espai polivalent Aloma (1) i dependències municipals (2)
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El alcalde explica a los vecinos las principales actuaciones a desarrollar en el barrio

LES PLANES

La ley de Barrios sienta las bases 
del futuro de Les Planes

Habrá más inversiones hasta el 2012

Un equipamiento 
polivalente para 
la gent gran
Sin duda es uno de los proyectos más importantes de los 
que se incluyen en la ley de Barrios. El Ayuntamiento ya 
ha redactado el proyecto para construir un nuevo equi-
pamiento para la gent gran que dispondrá, en un mismo 
edificio, de 21 viviendas y de un centro, en la planta baja, 
para realizar talleres y actividades físicas. El centro em-
pezará a construirse dentro de un año en los terrenos que 
ocupaba el vivero de plantas de la calle Sant Francesc de 
Sales. La falta de espacio libre en el barrio ha hecho que el 
Ayuntamiento tomara la decisión de adquirir este terreno 
para construir este nuevo equipamiento para el barrio.

El barrio de Les Planes está inmerso en una nueva 
transformación con el desarrollo de los proyectos 
que contempla la ley de Barrios, y que suponen la 

inversión, hasta 2012, de 10,4 millones de euros. Desde la 
firma del convenio con la Generalitat, en 2009, ya han sido 
muchas las actuaciones llevadas a cabo: reurbanización de 
calles (Sant Francesc d’Assís, Joan Maragall, Extremadura, 
plaza de Espanya...), apertura de la oficina de vivienda con 
una línea de ayudas a la rehablitación e instalación de as-
censores, fomento del empleo con planes de ocupación, la 
mejora de la red telefónica y de la fibra óptica en los edifi-
cios municipales del barrio, el despliegue de programas de 
políticas de igualdad y sociales... actuaciones a las que se 
han sumado otras como la construcción de vivienda pú-
blica en el eje de la avenida de Barcelona, la nueva escuela 
Roser Capdevila, la mejora del mercado, etc. Pero también 
están en marcha nuevos proyectos para mejorar el barrio, 
tal y como avanzó el alcalde, Antoni Poveda, el 3 de mar-
zo, en un acto explicativo a los vecinos. Poveda anunció 
la reforma de nuevas calles (como Montilla y Àngel Gui-
merà), la construcción de apartamentos y un centro de 
servicios para personas mayores, o la mejora de frecuencia 
del transporte público (autobús y tranvía).

El alcalde, Antoni Poveda, explicó a los 
vecinos y vecinas del barrio las últimas 

novedades sobre el desarrollo de los 
proyectos de la ley de Barrios

6
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Crear actividad económica y empleo, objetivo del equipamiento

Un nuevo vivero para crear empresas

Sant Joan Despí contará a finales 
de este año con un nuevo vivero 
de empresas que ofrecerá alter-

nativas de espacio a precios asequibles a 
los nuevos emprendedores. El vivero se 
ubicará en la planta baja del edificio de 
la guardería El Gegant del Pi y tendrá 
un acceso directo desde el parque de la 
Fontsanta, ahora en la recta final de las 
obras de ampliación. 
El nuevo espacio para las personas que 

quieran montar sus negocios dispondrá 
de 11 despachos, una sala polivalente 
además de zonas y servicios comunes. 
El local tiene aproximadamente 600 
metros cuadrados y en las obras de ade-
cuación, que ascienden a unos 500.000 
euros, participa la Unión Europea a 
través de los fondos FEDER (Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional), la 
Diputació de Barcelona y el Ayunta-
miento.

Asesoramiento personalizado
Además, los emprendedores que se 
decidan a poner en marcha sus ne-
gocios recibirán el asesoramiento del 
servicio municipal de apoyo a la crea-
ción de empresas del departamento 
de Foment de l’Ocupació (calle John 
F. Kennedy, número 8). Cuando se 
ponga en marcha, Sant Joan Despí 
contará con tres equipamientos para 
emprendedores.

Más plazas de 
aparcamiento gratuito
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, de manera 
consensuada con la asociación de vecinos del ba-
rrio, ha creado una zona preferente de aparcamien-
to en la calle de la Fontsanta para los residentes del 
barrio. Este área de estacionamiento regulado tiene 
capacidad para 253 vehículos, plazas que pueden 
ser utilizadas de forma gratuita por las personas que 
acrediten estar empadronadas en el barrio. Con esta 
actuación, se amplían las alternativas de aparca-
miento en el barrio de Les Planes. 

Tendrá once despachos y una sala de actos

El patio del Pascual 
Cañís abre sus puertas
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha habilitado el 
patio del antiguo colegio Pascual Cañís, en el barrio 
de les Planes, para que los niños y jóvenes cuenten 
con un nuevo espacio de juego y convivencia. El 
espacio estará abierto de lunes a domingo, entre las 
17 y las 20 horas (de octubre a marzo) y entre las 17 
y las 21.30 (de abril a septiembre). Tradicionalmente 
éste se abría a la ciudadanía solamente durante los 
meses de verano y, ahora ya es posible disfrutar del 
espacio durante todo el año.

77
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LA CIUTAT

L’ampliació del parc Fontsanta 
s’obre al públic el 10 d’abril

L’antic barranc de la zona nord del parc de la Fontsan-
ta s’ha convertit en un nou espai ple d’arbres, plantes 
i zones per a l’esport, el passeig i el joc dels infants i 

de les persones grans. A l’hora de plantejar la remodelació 
d’aquesta zona, l’Ajuntament va 
prioritzar que fos més accessible 
per als veïns, per la qual cosa s’ha 
apujat la cota del terreny per sal-
var el fort desnivell que hi havia.
En aquests moments s’ultimen 
els treballs de construcció 
d’aquest pulmó verd de 70.000 
metres quadrats de superfície, 
que s’espera que s’obri a la ciutadania el proper dia 10 
d’abril. 
El parc de la Fontsanta esdevindrà ara, encara més, un es-

pai per a l’oci, el passeig i l’esport a l’aire lliure. Comptarà 
amb nous camins, àrees de jocs infantils diferenciades per 
edats, espais d’activitat esportiva (bàsquet, patinatge, ten-
nis de taula...), elements gimnàstics per a la gent gran... 

així com diferents àrees de flors, 
arbres, gespa, arbustos... i fins i 
tot plantació de garrofers i una 
zona de vinyes d’uns 600 metres 
quadrats, per recuperar el passat 
agrícola de la zona i donar-li un ús 
també educatiu.
També a l’altre extrem del parc, a la 
zona de Pont Reixat, s’ultimen els 

treballs d’ampliació de la zona verda i de la construcció 
del nou espai poliesportiu Fontsanta, edificat sobre l’antiga 
pista exterior.

Ara on hi havia un fort 
desnivell tenim un gran parc 

molt més accessible i 
ple de natura

La zona verda guanya espais per al passeig, el joc, l’esport i l’esbarjo a l’aire lliure
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La línea local de autobuses incorpora dos 
nuevos vehículos híbridos, con motor eléctrico, 
menos contaminantes y más eficientes 
energéticamente

El tranvía pasará también más a menudo a 
partir de mayo: rebajará en cuatro minutos su 
frecuencia

Más frecuencia en el autobús 
urbano (L46) y el tranvía

El 7 de abril, el bus que da servicio a todos los barrios pasará cada 15 minutos

Más viajeros en el bus
Casi 400.000 viajeros más. El balance de las últimas cifras de pasa-
je en las líneas de autobús de la Entitat Metropolitana del Transport 
(EMT) que dan servicio a Sant Joan Despí son más que positivas. En 
2010 su uso ha aumentado una media del 13,24% respecto al 2009, 
dato que, como señaló el presidente de la EMT y alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, “confirman el acierto de seguir avanzando 
en políticas que promocionen el transporte público”. En Sant Joan 
Despí este aumento se debe, entre otras cuestiones, a la ampliación 
de líneas hasta el hospital (L77 o el JustTram), o la puesta en marcha 
de una nueva línea L79 que mejora la conexión con Sant Boi y con la 
Diagonal de manera directa por la B-23.

El transporte público sigue mejorando en la 
ciudad con la reducción de la frecuencia 
de paso del autobús urbano y de las líneas 

de tranvía.  
El autobús local, la línea L46, pasará más a me-
nudo por todos los barrios de la ciudad a partir 
del 7 de abril. Concretamente, en las paradas de 
esta línea (que registra anualmente 619.000 vali-
daciones) pasará un autobús cada cuarto de hora 
(actualmente pasa cada 20 minutos), durante los 
días laborables. Los sábados –y los días labora-
bles de agosto– la frecuencia de paso se reduce 
en 10 minutos, pasando de media hora a 20 mi-
nutos.
Otra de las novedades que presentará la línea 
L46 es la incorporación de dos nuevos vehícu-
os híbridos, que combinan un motor eléctrico 
y otro de combustible diésel. Las baterías de su 
motor eléctrico se recargan tanto con la frenada, 
con el motor de gasóleo y directamente en la red. 
Esto les permite reducir hasta un 40% los niveles 
de emisiones contaminantes a la atmósfera.
También el tranvía (con cinco paradas en la ciu-
dad de las líneas del Trambaix T-1, T-2 y T-3) re-
ducirá el tiempo de espera en estaciones, ya que 
la incorporación de nuevos comboyes permitirá 
rebajar en cuatro minutos la frecuencia de paso, 
a partir de mayo.
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Jóvenes que se abren paso al futuro
Programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años sin la ESO

El programa Suma’t forma a medio centenar de jóvenes con fracaso escolar, 
que tendrán opción a un contrato laboral

El Departament de Foment de 
l’Ocupació i Comerç inició en 
febrero el primer curso del pro-

grama Suma’t, que tiene como obje-
tivo formar a jóvenes de entre 18 y 24 
años que no han finalizado los estudios 
obligatorios en diferentes oficios. De 
hecho, el proyecto va mucho más allá: 
además de formarse, podrán finalizar 
los estudios de la ESO y acceder a un 
contrato de formación. De momento 
son 39 los jóvenes que se han inscrito al 
programa que aún permanece abierto a 
nuevos participantes.
El primer curso que se ha puesto en 
marcha es el de auxiliar sanitario (cela-
dor). Tania Motos y Jonathan Córdoba, 
de 23 y 22 años, son dos de los alum-
nos. Diferentes motivos personales 
les llevaron a no finalizar los estudios 
y, después de diferentes trabajos tem-
porales, decidieron que su vida debía 
cambiar de rumbo. “Era una oportu-
nidad a la que no podía renunciar. Me 
gusta el trato con la gente, ayudar, soy 
muy paciente. Además de formarme 
podía tener la oportunidad de traba-
jar, ¿qué más puedo perdir”, comen-
ta Tania, mientras Jonathan asiente 
cada una de sus palabras añadiendo: 
“aprendes un oficio, pero sobre todo 
es un curso que te abre los ojos, que 
te  hace ver que es posible salir ade-
lante y cambiar. En su momento no 
estudié pero soy joven y pienso seguir 
adelante”.
Y es que el programa, además de la for-
mación dedica una parte importante de 
las 388 horas a orientación laboral, for-
mación personal y acompañamiento, 
es decir, un apoyo permanente. “Ani-
mamos a todos los jóvenes que están 
en nuestra situación a participar, me-
rece la pena”, concluyen ambos.

Club de feina: talleres para el empleo

Con el objetivo de mejorar la búsqueda de empleo, el Club de Feina pone en marcha talleres 
específicos con un máximo de tres sesiones de tres horas cada una. Para participar es necesario 
inscribirse en el departament de Foment de l’Ocupació.

Taller: “Alfabetización y nuevas tecnologías”: alfabetización y correo electrónico (3 horas); alfa-
betización y búsqueda de empleo por Internet (3 horas) y alfabetización y práctica de la búsqueda 
de empleo por Internet (3 horas).
Taller: “El currículum y la entrevista”: El currículum y la carta de presentación (3 horas), norma-
tiva laboral (3 horas) y afrontar una entrevista con éxito (3 horas).

Tania Motos y Jonathan Córdoba, participan en el curso de celador pero aún hay pla-
zas para otros que se pondrán en marcha en las próximas semanas: recepcionista/ad-
ministrativo de oficina; auxiliar de enfermería; monitor en actividades de tiempo libre 
infantil y juvenil; dependiente de comercio y marketing; mantenimiento de edificios e 
instalación y auxiliar de cocina. Infórmate en el departament de Foment de l’Ocupació 
(c/ John F. Kennedy, 8) de los cursos con plazas disponibles.

10
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Bicibox: comença el compte enrere
La prova pilot es realitza amb l’objectiu d’implantar el sistema aquesta primavera

La trentena de voluntaris ja ha començat a utilitzar els aparcaments

La trentena de voluntaris que es 
van oferir per provar de manera 
experimental a Sant Joan Despí 

el sistema d’aparcaments segurs per 
a bicicletes Bicibox, ja ha començat 
utilitzar-lo. Un d’aquests, l’Àlex Carre-
tero, de 16 anys, ens explica que el sis-
tema és molt pràctic “pots aparcar la 
bici a tots els barris” i senzill, ja que la 
targeta t’indica en tot moment el que 
has de fer. Carretero destaca també 
l’eficiència de la pàgina web, www.bi-
cibox.cat, “en què pots consultar, en-
tre d’altres, els espais disponibles de 
tots els Bicibox”. A Sant Joan Despí hi 
ha instal·lats 15 punts, tot i que quan 
s’implanti definitivament el sistema en 
tindrà 19. Àlex Carretero, al Bicibox situat al costat de la parada del tramvia de Bon Viatge
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El Ferrer i Guàrdia i el Gran 
Capità compren en anglès

Alumnes de tercer de primària de l’escola Sant Francesc d’Assís

Alumnes de cinquè de primària de l’escola Gran Capità Alumnes de sisè de primària de l’escola Gran Capità

Alumnes de tercer de primària de l’escola Gran Capità Alumnes de quart de primària de l’escola Gran Capità

Visites escolars a l’Ajuntament

Alumnes de tercer de primària de l’escola Sant Francesc d’Assís

Alumnat de primària de l’escola Gran Capità i estudiants 
del cicle formatiu de grau superior de gestió comercial de 
l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia van participar el 22 de fe-
brer en l’activitat Food Market Experience, una iniciativa que, 
dins del projecte Sant Joan Despí Ciutat Plurilingüe, pretén 
potenciar activitats en anglès entre escoles i instituts. En 
aquesa ocasió, tots plegats van simular que anaven a comprar 
al mercat, això sí, parlant en anglès.
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Portes obertes a les escoles bressol
La preinscripció es farà del 2 al 13 de maig, també per Internet

Les quatres escoles bressol públiques van oferir 534 places el passat curs

Mestres anglesos s’interessen 
pel pla d’anglès de la ciutat

Les escoles bressol públiques de Sant Joan Despí obriran les seves 
portes a les famílies per donar a conèixer aquests equipaments els 
dies previs a l’inici del procés de matriculació. Al quadre adjunt 

podeu consultar els dies i els horaris de visites.
El Gegant del Pi, el Sol Solet, El Timbal i La Pomera (aquesta última ges-
tionada per la Generalitat) van oferir l’any passat 534 places. L’Ajuntament 
treballa perquè aquest curs també es pugui cobrir la demanda de places 
escolars de 0 a 3 anys. El procés de matriculació s’iniciarà al maig, del 2 
al 13, amb la preinscripció que a més de manera presencial també es po-
drà fer on line, a través del web municipal –www.sjdespi.cat– i finalitzarà 
amb la matrícula, del 6 al 10 de juny.

El projecte Sant Joan Despí Ciutat Plurilingüe creua fron-
teres. El passat 23 de febrer, un grup de 12 professors de 

primària i secundària de Londres i altres ciutats angleses, 
va voler conèixer in situ la feina que escoles i instituts fan 

plegats per millorar les competències en anglès dels alum-
nes de Sant Joan Despí. Durant la visita, van participar en 

una sessió de treball amb la Comissió d’Anglès (formada 
pel professorat d’aquesta llengua, l’Ajuntament i la Genera-

litat)  i també van aprofitar per fer la ruta modernista.

Horaris i dies de les 
portes obertes a les 
escoles bressol públiques

Alumnes de tercer de primària de l’escola Sant Francesc d’Assís

Alumnes de sisè de primària de l’escola Gran Capità

Alumnes de quart de primària de l’escola Gran Capità

EL GEGANT DEL PI:
30 de març, a les 17.30 h

EL TIMBAL:
4 d’abril, ales 17.30 h

LA POMERA:
5 d’abril,d e 10.30 a 11.30 i el 7 
d’abril, de 15.10 a 15.45 h

SOL SOLET:
11 d’abril a les 17.30 h

Preinscripció: del 2 al 13 de maig
Matrícula: del 6 al 10 de juny
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220 vecinos de diferentes localidades barcelonesas participan en una caminata por la ciudad

Las personas mayores, ‘a cent cap als cent’

Dia de la dona
Dones i homes han tornat a commemorar al 
març el Dia Internacional de les Dones. A les 
fotos, diferents moments de l’acte central, el 
dia 8 de març. A la gran, Maria Andrea Rodrí-
guez Caballero llegint el manifest; a la petita, 
la tinenta d’alcalde d’Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat, Elena Embuena, i l’alcalde, Antoni 
Poveda, i, per últim, detall de la mostra dels 
tallers de dones. Al tancament d’aquest Butlle-
tí encara quedaven per celebrar d’entre d’altres 
actes la caminada per la igualtat.

La ciudad, a pie. 220 personas de 
Sant Joan Despí, Granollers, Les Ma-
síes de Voltregà y Vilafranca del Pe-
nedès recorrieron durante la mañana 

del 24 de febrero los lugares más 
emblemáticos de Sant Joan Despí. 
Ruta modernista, parques, zona agrí-
cola, espacio fluvial... Un intenso día 

Los participantes en la caminata, a las puertas de Can Negre

que acabó en el polideportivo del Mig 
con un almuerzo de ‘carmanyola’. La 
maratoniana jornada está enmarcada 
en el proyecto A cent cap als cent, un 
proyecto de la Diputació de Barcelona 
que invita a la gent gran a realizar un 
intercambio de paseos entre las ciu-
dades que forman parte del proyecto. 
Sin duda, una manera saludable de 
ponerse en forma y de relacionarse e 
intercambiar experiencias con ciuda-
danos de otros municipios. 
En la actualidad 45 localidades de la 
provincia participan en este proyec-
to al que Sant Joan Despí se sumó el 
año pasado. En 2010, los de Sant Joan 
Despí realizaron rutas por parques 
naturales, como el del Collserola, y en 
2011 nuestra ciudad ha sido anfitriona 
del proyecto. En los próximos meses 
se volverán a encontrar, pero esta vez 
en las localidades de Les Masies de 
Voltregà, Granollers y Vilafranca del 
Penedès.
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CASAL, LUDOTECA I COLÒNIES
setmana santa,
L’esplai El Nus organitza als centres cívics de Sant Pancraç 
i Torreblanca dues alternatives de lleure durant la Setmana 
Santa. D’una banda, ofereixen 60 places de casal, del 18 al 21 
d’abril, en horari de matí (de 9 a 14 h) i de tarda (de 15.30 a 17 
h) amb servei opcional d’acollida i de menjador. També posen 
al servei de les famílies un espai de ludoteca amb activitats 
dinamitzades per un monitor. Els horaris són al matí, d’11 
a 13 h, i a la tarda, de  17 a 19 h. A més, l’esplai El Tricicle 
organitza unes colònies a Cal Ganxo (Castelldefels) del 18 al 
20 d’abril. 

El 12 d’abril, Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Unesco, 
participarà en un cafè-col·loqui

Tornen les Utopies per a un món millor
Les jornades solidàries reflexionen sobre la globalització i la cultura de la pau

Març i abril tornen a ser 
els mesos més solidaris 
amb les jornades Uto-

pies concretes per un món millor. 
Durant un mes (consulteu amb 
detall la programació al quadre 
que s’adjunta) es faran diferents 
activitats per sensibilitzar-nos en-
vers dues temàtiques concretes: la 
globalització i les comunitats indí-
genes, i la cultura de la pau.
Les jornades d’aquesta edició 
han comptat amb una destacada 
novetat, la celebració del festival 
Atòpics (19 de març, al Bulevard) 
i la participació de Federico Ma-
yor Zaragoza, una de les veus 
més acreditades en la promoció 
dels valors per la pau que farà  la 
xerrada Respostes a la crisi: cons-
trucció de pau i desenvolupament 
global, el 12 d’abril. 
Amb una llarga experiència a fa-
vor de la convivència pacífica, la 
tolerància i els drets humans, va 
ser un dels impulsors del Progra-
ma Cultura de Paz de la Unesco.

Globalització i exclusió dels pobles indígenes 

(fins al 31 de març)

La primera utopia de les jornades se centrarà en les comunitats 

indígenes i el difícil equilibri entre la globalització i les 

tradicions ancestrals.

Exposició Indígenes, quan la terra camina, a càrrec de la 

Lliga dels Drets dels Pobles (fins al 31 de març, al vestíbul de la 

Biblioteca Miquel Martí i Pol).

Festival Atòpics, contra el racisme trenquem murs, 

campionat de dansa urbana (a les 18 h) i actuació de Buritaka, 

Tun Tum Prat o Dtranquis (a les 23 h), dissabte 19 de març  al 

casal de joves El Bulevard. 

Videofòrum de la pel·lícula Massato o petroli, (amb motiu 

del Dia Mundial de l’Aigua), 23 de març, a les 19.30 h, al 

Centre Jujol-Can Negre.

Si ens comprometen amb la pau, un altre món 

és possible (de l’1 al 15 d’abril)

La segona ens farà reflexionar sobre la cultura de la pau i la no-

violència com a pas indispensable per assolir un món millor.

Exposició La pau dibuxada, a càrrec de Fundació Autònoma 

Solidària (de l’1 al 15 d’abril al vestíbul de la Biblioteca Miquel 

Martí i Pol). 

Inscripcions als casals, del 28 de març al 8 
d’abril, als centres cívics Sant Pancraç i 
Torreblanca, i a les colònies, fins al 31 de març, 
als centres cívics de Les Planes i Antoni Gaudí

LA SETMANA DE LA 
GENT GRAN,
recollida de tiquets

Ja està tot a punt per gaudir de la Setmana de la 
Gent Gran que enguany es farà del 3 al 13 de maig. 
Passejos, sortides, activitats del Banc del Temps, 
un dinar popular, l’acte d’homenatge a les noces 
d’or o la mostra de pastissos i de cuines del món 
són algunes de les activitats que ens esperen durant 
aquests dies de convivència i trobada. Per participar 
en la majoria de les activitats cal recollir un tiquet. 
Afanya’t i recull el teu.

Fins al 2 de maig , a l’Àrea de Serveis a la 
Persona i als centres cívics de les Planes, 
Torreblanca i Sant Pancraç

Cafè col·loqui: Respostes 

a la crisis: construcció de 

pau i desenvolupament 

global amb Federico 

Mayor Zaragoza, 

exdirector general de la 

Unesco i president de la 

Fundació Cultura de Pau, 

12 d’abril a les 19 h, al 

Centre Cívic Les Planes.
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Més punts Wi-Fi municipals:        14 llocs on connectar-se a Internet
L’Ajuntament amplia el servei als principals equipaments

El poliesportiu Francesc Calvet, el Centre Jujol-Can Negre o el Centre Cívic Les Planes, són alguns dels nous espais que ofereixen aquest servei

Fa quatre anys l’Ajuntament va 
implantar el sistema d’Internet 
sense fils, conegut com a Wi-

Fi, als centres cívics de Torreblanca, 
Antoni Gaudí, el poliesportiu Salva-
dor Gimeno i el Centre Miquel Martí 
i Pol. A aquests s’han de sumar ara 
l’Ajuntament, l’Àrea de Serveis a la 
Persona, el Centre Jujol-Can Negre, 
el Centre Jujol de Cultura Emprene-
dora, el poliesportiu Francesc Calvet, 
l’edifici de Promoció Econòmica, el 
Centre Cívic Les Planes, l’OMIC (al 
Mercat de les Planes) i properament, 
al Centre Cultural Mercè Rodore-
da i al futur viver d’empreses que es 
construirà a planta inferior de l’escola 
bressol El Gegant del Pi. En total, 
seran 14 punts tot i que el sistema 
s’està acabant de desenvolupar amb 
l’objectiu que sigui totalment opera-
tiu la propera primavera. El Wi-Fi 
permet connectar-se a la xarxa, de 
manera gratuïta, a través d’un por-
tàtil, de mòbils o d’altres dispositius, 
com les PDA. La millora de la xarxa 
municipal de fibra òptica ha permès 
estendre l’accés a aquests nous punts.

Internet 
sense fils
a la ciutat

Els quatre 
centres cívics 
tenen també 

connexió  sense 
cables a la 

xarxa
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Més punts Wi-Fi municipals:        14 llocs on connectar-se a Internet
El poliesportiu Francesc Calvet, el Centre Jujol-Can Negre o el Centre Cívic Les Planes, són alguns dels nous espais que ofereixen aquest servei

Internet 
sense fils
a la ciutat

Els punts Wi-Fi de Sant Joan Despí:
Centre Cívic Les Planes
Centre Cívic Torreblanca
Centre Cívic Antoni Gaudí
Centre Miquel Martí i Pol
Ajuntament
Àrea de Serveis a la Persona
Promoció econòmica
OMIC (Mercat de les Planes)
Poliesportiu Salvador Gimeno

Poliesportiu Francesc Calvet
Centre Jujol-Can Negre
Centre Jujol de Cultura 
Emprenedora

Properament: 

Centre Cultural Mercè Rodoreda 

Futur Centre de Creació i Consolidació 

Empresarial Fontsanta
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El Centre Cívic Torreblanca ha 
començat a treballar

La renovada casa va ser també visitada pels familiars dels antics propietaris de l’immoble que la 
van cedir a l’Ajuntament, que ara l’ha convertit en equipament per a la ciutat

Diferents persones s’han interessat pels serveis del centre 
per  tal de posar en marxa un negoci per compte propi

El nou centre de
cultura emprenedora
obre portes

A la modernista Casa Rovira, que s’ha rehabilitat
Bruno. És una bona instal·lació 
per als joves emprenedors que 
comencen perquè ajuda sobretot 
al principi. També és important la 
interrelació que poden tenir aquí 
les empreses que estan començant.

Fabiola. Les instal·lacions són 
una meravella, sobretot pel seu 
component històric. És una bona 
idea perquè la gent jove pugui 
buscar-se la vida.

Sant Joan Despí compta amb un 
nou equipament dedicat a pro-
moure la cultura emprenedora; 

és a dir, a donar facilitats a les perso-
nes que comencen a fer funcionar una 
empresa o negoci a la ciutat. Es tracta 
del Centre Jujol de la Cultura Emprene-
dora, instal·lat a la reformada Casa Ro-
vira i que dissabte, 26 de febrer, va or-
ganitzar una jornada de portes obertes. 
La ciutadania va tenir l’oportunitat de 
conèixer de prop les noves instal·lacions 
i informar-se dels serveis que oferirà el 
centre, a més de visitar aquesta cons-
trucció inclosa a la ruta modernista.
El centre, d’uns 400 metres quadrats, si-
tuat al carrer de Jacint Verdaguer, té set 
despatxos, dues sales de reunions, sis 
espais de domiciliació d’empreses, una 

sala d’actes, a més d’altres espais i serveis 
comuns (recepció, connexió Wi-Fi...). A 
més, els emprenedors comptaran amb 
l’assessorament del servei municipal de 
creació d’empreses que, en els darrers 
anys, ha registrat un increment notable 
de persones interessades a iniciar el seu 
propi negoci: només el 2010 va assesso-
rar 200 ciutadans i ciutadanes. 
Aquest centre, pensat per ajudar a crear 
més ocupació i activitat productiva, ha 
despertat força interès entre els primers 
visitants, molts fins i tot han demanat ja 
informació per instal·lar-s’hi.
La rehabilitació interior i exterior de 
l’antiga Casa Rovira ha costat al vol-
tant de mig milió d’euros. Construïda el 
1926 té, a la seva façana, uns esgrafiats 
de l’arquitecte Josep Maria Jujol.

Víctor. La reforma que s’ha fet 
és molt interessant. Dóna sortida i 
alternativa a la gent emprenedora 
que inicia un projecte empresarial.

18 Aquesta notícia, en imatges a www.despi.tv
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Renovados los accesos al polideportivo Francesc Calvet
El acceso al polideportivo Francesc Calvet, 

a la escuela Espai 3 y los institutos Francesc 
Ferrer i Guàrdia y Jaume Salvador i Pedrol 

desde la avenida de la Generalitat y de Bar-
celona han mejorado gracias a unas obras 
que, entre otros aspectos, han mejorado el 

pavimento de estas vías. También se han 
sustituido el alumbrado público, mejorado 
las rejas de recogida de aguas, la rampa de 
acceso a la avenida de la Generalitat y  las 

escaleras en las que, además se instalará 
una baranda para mejorar la accesibilidad. 

Además, en el paseo entre el instituto Ferrer 
i Guàrdia, se han plantado árboles.

Entrega de llaves de 
una nueva promoción 
de pisos de alquiler
Más de 200 personas visitaron las viviendas 
situadas en la avenida de la Generalitat, en unas 
jornadas de puertas abiertas

Los accesos a la zona escolar y deportiva, remodelados

Los ciudadanos y ciudadanas pudieron recorrer todas las 
dependencias de los nuevos pisos protegidos

El 19 de marzo se entregaron las llaves de las 44 viviendas de 
alquiler protegidas que la empresa municipal ADSA ha cons-
truido en la avenida de la Generalitat número 20. Los pisos, de 
uno y dos dormitorios, tienen una superficie de entre 42 y 62 m2, 

además de una plaza de aparcamiento y un trastero vinculados. 
Por otro lado, el 27 de febrero, más de 200 personas visitaron  los 
pisos en una jornada de puertas abiertas.

Aquesta notícia, en imatges a www.despi.tv
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Ara fa quatre anys, l’Associació d’Artesans de Gràcia va començar a 
cuallar la idea de fer una exposició d’homenatge a Jujol per la seva 
valuosa aportació a la tasca dels artesans i pel seu vincle amb la vila de 

Gràcia, on va viure entre 1888 i 1893. Aquella idea es va fer realitat amb una 
mostra que podrem veure al Centre Jujol-Can Negre fins al 27 de març, i que 
mostra diferents peces artesanes inspirades en l’obra de Jujol. L’arquitectura 
de Jujol va donar una empenta a la creació de moltíssims artesans amb deli-
cats treballs de ferro o ceràmica que omplen de bellesa i detall la seva obra.

Josep Maria Jujol, Jr., a Sant Joan Despí
Coincidint amb la inauguració, el 17 de març, Josep Maria Jujol, Jr., fill de 
l’arquitecte, va presentar a Sant Joan Despí el seu llibre Jujol a Tarragona, un 
recorregut per l’obra del seu pare en aquesta província. El fill de Jujol va apro-
fitar per visitar la Torre de la Creu, la Casa Rovira i Can Negre.

Alberto Soler Montagud 
presenta el seu llibre Legado de 
un Titán. Serà el dia 7 d’abril a les 19.30 
hores al Centre Jujol-Can Negre. Soler ha 
escollit Sant Joan Despí per presentar l’obra 
en l’àmbit de Catalunya. Sens dubte, una 
bona oportunitat per saber més d’aquest 
thriller amb un rerefons psicològic i un toc 
de novel·la  negra.

17 d’abril, Mostra d’Entitats 
Locals, al teatre Centre Cultural Mer-
cè Rodoreda. Les entitats faran diferents 
activitats culturals per donar la benvinguda 
al centre, de fet, serà la primera pressa de 
contacte de les associacions de la ciutat amb 
el nou teatre.

Concurs de Relats Infantils per 
Sant Jordi i de Superlectors. La 
Biblioteca M. Martí i Pol organitza per 
primer cop aquest concurs que engresca 
els infants d’entre 10 i 14 anys a fer la seva 
història al voltant de la figura de Sant Jordi. 
Pots presentar el teu relat fins al 15 d’abril. 
D’altra banda, també s’ha obert el termini 
per participar en el Concurs de Superlectors. 
Més informació, a la biblioteca.

Setmana de l’Energia. El 5 d’abril, 
a les 10 h a l’Auditori Miquel Martí i Pol 
es farà la representació infantil Operació 
domèstica, d’Entresòl Produccions, i a les 
18.30 h, a la biblioteca, la xerrada Accions 
quotidianes per fer front al canvi climàtic, de 
la tècnica mediambiental Míriam Romero. 

Festa de Primavera a l’Eixample. 
Serà el 27 de març d’11 a 14 h a la rambla 
Josep M. Jujol i la plaça Sol Solet. Hi haurà 
diferents tallers d’autoreparació, intercanvi 
de  llibres, actuacions de diferents entitats, 
inflables, etc.

XX Certamen de Poesia 
“Semillero Azul”. El Círculo Artístico 
Literario Semillero Azul ha obert la convo-
catòria per a participar al XX Certamen de 
Poesia. Podeu presentar les vostres obres fins 
al 4 de maig. Podeu trobar les bases del cer-
tamen en: www.semilleroazul.despientitats.
cat i als centres cívics.

Una nova visió artística 
sobre Josep Maria Jujol
La mostra Jujol, l’homenatge, de l’Associació d’Artesans de 
Gràcia, es pot veure a Can Negre fins al 27 de març

Torreblanca
Ioga, pilates, tai-txi, txi kung, country, 

anglès, batuka, dansa del ventre, 

sevillanes, guitarra, guitarra flamenca, 

funky, balls de saló i pintura.

Centre Cívic Torreblanca
C/Rubió i Tudurí, 5, telèfon 
93 477 22 68 i correu: 
cctorreblanca@sjdespi.net

Inscripcions als tallers dels centres cívics 
a partir de l’1 d’abril

Antoni Gaudí
Tai-txi, pilates, ioga, dansa del ventre, 

fotografia, edifició fotogràfica, back 

to basic, reflexologia facial, line dance 

country i defensa personal.

Centre Cívic A. Gaudí
Pl. de l’Estatut, 5, telèfon 93 477 
31 34 i correu: 
ccgaudi@sjdespi.net

APUNTS DE CULTURA
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El judici al Rei Joan Despítoltes va tancar, un any més, 
amb la festa més alegre de l’any. Com que no volem que 
us n’oblideu tan aviat, us fem un petitíssim resum en 
imatges. Aquest ha estat el Carnaval de presentació del 
nostre propi Rei, en Joan Despítoltes que, acompanyat 
de Concubina, no va deixar ningú indiferent. Amb el 
blau Jujol com a color de marca, als personatges no els 
faltava cap detall: els ous de la Torre de la Creu, la capa 
amb forma jujoliana i, fins i tot, les espardenyes tan 
característiques dels nostres avantpassats.

Parella-trio: 1r Ous 2n Conills Duracell

Grup: 
1r: Tetris 
2n: Irlandesos

Comparsa:
1r: Cafeteras
2n: Àngels i dimonis

EL CARNAVAL

2121Aquesta notícia, en imatges a www.despi.tv

Carnaval
     Despítoltes!

Els premis del

 Ball de 
disfresses

Individual: 1r Globus 2n Bar Joan
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La rua es va acabar amb una multitudinària festa al parc de la Fontsanta (fotografia gran). Encara, però, quedava el ball i concurs de 
disfresses (a sota, el poliesportiu del Mig, ple a vessar)... a les altres tres, els infants mostren les seves disfresses creatives, originals...

Comparses, grups i persones a títol individual van participar en la rua de 
2011, que va acabar al parc de la Fontsanta • Aquí teniu un resum gràfic de 
les 18 comparses que van participar a la rua

22
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la festa més esbojarrada

2323Aquesta notícia, en imatges a www.despi.tv
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La incorporació d’un nou escenari a la ciutat (el teatre Mercè Rodoreda) augmenta l’oferta 
d’oci cultural. Teatre, música i dansa omplen la programació artística aquesta primavera

Primavera plena de cultura

Àlex Rigola presenta als escenaris santjoanencs una adap-
tació de la coneguda obra de Tennessee Williams a cà-
rrec d’. Relata la desintegració d’una família marcada per 
la pressió  inexorable del pas del temps on les relacions 
humanes, la mentida, la crisi de la parella... marquen la 
història de dos fills, Brick i Cooper, enfrontats violenta-
ment per una herència. 
Intèrprets principals: Chantal Aimée, Muntsa Alcañiz, 
Andreu Benito, Joan Carreras, Ester Cort i Santi Ricart.

Sant Joan Despí omple d’activitat els seus equipaments culturals

Gata sobre teulada de zinc calenta

El grup de teatre local Hocus Pocus posa en escena aquesta obra 
de Sergi Pompermayer que ens parla dels límits entre el bé i el mal.
Intèrprets principals: Jordi jardí, Ricard Boyle, Francisco Carrete-
ro, Paco Alcaide, Judith Riera, Maria Santos, Ángela Cabello, Da-
niel Vega. Direcció: Fran Álvarez.

Zowie

Un argument ple d’intriga envolta aquest thiller so-
bre una parella que s’enfronta a un conjunt de reve-
lacions, passions, amor, indiferència... un munt de 
sensacions i sentiments que mantindrà els especta-
dors en suspens fins al desenllaç de l’obra.
 
Intèrprets: Laura Conejero i Ramon Madaula. 
Director: Xiscu Masó.

Petits crims conjugals

TEATRE dissabte, 9 d’abril,  22 h, Auditori Miquel Martí i Pol

TEATRE divendres13 i dissabte 14 de maig,  22 h, Auditori Miquel Martí i Pol

divendres, 6 de maig,  22 h, Teatre Mercè RodoredaTEATRE

24
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LA CULTURA

Venda d’entrades ( a partir del 28 de març) 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.

Concert de Raimon

Pep Sala en concert a la taverna d’Old John

divendres, 15 d’abril,  22 h, Teatre Mercè Rodoreda

Manel, en concert

El cantautor valencià, màxim ex-
ponent de la Nova Cançó, presenta 
el seu nou disc Rellotge d’emocions, 
concebut com un repàs a la seva vida. 

Aquest grup de música en català també porta a Sant Joan Despí el 
seu nou disc, acabat de publicar: 10 milles per veure una bona arma-
dura. Per a aquest concert no es fan reserves d’entrades per telèfon.

L’antic component de Sau ens por-
ta un concert en el qual recupera 
la seva vessant més acústica. El 
repertori inclou èxits destacats de 
la seva trajectòria musical amb La 
Banda del Bar i Sau.

Tastets musicals
tardes de concerts al 
pati del Diamant (Centre 
Cultural Mercè Rodoreda)

BIEL BALLESTER TRIO  (gipsy 
jazz / jazz manouche) 8 de 
març,19 hores (gratuït): El gipsy 
jazz és l’estil jazzístic clàssic més europeu, 
instaurat en el seu moment pel mestre de 
la guitarra Django Reindhart.
És una de les formacions més reconegu-
des del gipsy jazz a Catalunya i reconegu-
da per haver participat en dos temes en la 
pel·lícula de Woody Allen Vicky, Cristina, 
Barcelona.

Concert de castanyoles, 12 de 
juny, 19 hores (gratuït) A càrrec 
de Castanets i amb la col·laboració de 
l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí.

Colossal

La companyia Mòbil Teatre ens presenta la hitòria d’un espectacle que, 
amb tres homes-anunci amb un carro de fusta, faran les delícies de grans 
i petits. 
Intèrprets: Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig. 
Director: Marcel Gros.

Segona edició d’aquest certamen que vol premiar la feina 
que, en matèria de dansa, es realitza arreu del territori. 
Organitzat per l’Espai Físic. EscoladeDansa de Sant Joan 
Despí, s’estructura en dues sessions de matí (11 hores, de-
dicat al concurs infantil) i tarda (17.30 hores, concurs de 
joves). 

Premi de Dansa Jove Jujol

MÚSICA

diumenge, 1 de maig, 11 i 17.30 h, Teatre Mercè RodoredaDANSA

TEATRE FAMILIAR diumenge, 15 de maig,  18 h, Teatre Mercè Rodoreda

divendres, 20 de maig, 22 h, Teatre Mercè RodoredaMÚSICA

MÚSICA divendres, 29 d’abril,  22 h,  Teatre Mercè Rodoreda
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EN IMATGES

dia d’Andalusia • homenatge a Jesús Benedí • 
el 23F a l’aula cultural • aniversari de l’hospital

El Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre volvió a 
llenar, un año más, en todos 
los actos organizados con 
motivo del Día de Andalucía, 
el 28 de febrero. Un festival de 
baile y cante que contó con 
la actuación de la cantora 
Beatriz Romero como artista 
invitada; una exposición de 
pinturas con el flamenco 
como protagonista, a cargo 
de Manuel Núñez Navarro y, 
por último, la muestra gastro-
nómica que, como siempre, 
nos acercó a los sabores de 
Andalucía.El Dia d’Andalusia es viu intensament a la ciutat

El diputat Josep Mª Triginer va parlar 
de com va viure el 23F al Congrés

Homenatge a l’històric Jesús Benedí

L’experiència personal d’aquell 23 de 
febrer. Un abans i un després al nostre 
país. Aquest va ser el títol de la xerrada 
que l’històric dirigent socialista va fer a 
l’Aula Cultural el mateix dia que es com-
memorava el 30è aniversari de l’intent de 
cop d’estat. Senador i diputat a les Corts, 
Triginer va viure en pròpia pell aquest fet 
de la nostra història més recent.

L’AVV del Pi va organitzar un acte d’agraïment a una de les persones referents 
del món associatiu de la ciutat, Jesús Benedí, pels seus anys de lluita i reivindi-
cacions. Benedí va ser un dels membres de la primera junta, l’any 1977 i va ser 
president del 1995 al 2004.

Art per recordar el primer aniversari de la inauguració de 
l’hospital. El 28 de febrer, el doctor Moisès Broggi, de 102 
anys;  el vicepresident del Consorci Sanitari Integral i alcalde, 
Antoni Poveda, i el gerent de l’Hospital, Albert Pons, van des-
cobrir l’escultura Jocs de dobles de l’artista Monserrat Sas-
tre al vestíbul de l’equipament. A banda d’aquesta, l’autora 
ha lliurat dues obres –Enllaç i Cap al niu– que s’ubicaran a 
l’Auditori i a la zona ajardinada respectivament.

Art per recordar el primer any de 
servei de l’hospital de Sant Joan Despí
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DESPÍ ESPORT

Creix un 27% el nombre d’abonats als poliesportius municipals

Un any gaudint de les noves instal·lacions 
del poliesportiu Francesc Calvet
Els nous serveis de wellness, activitats dirigides, fitness o activitats de salut han 
incrementat de forma substancial la qualitat de la instal·lació i el nombre d’usuaris

L‘1de març es va complir el primer 
any de funcionament del nou po-
liesportiu Francesc Calvet, des-

prés del remodelatge i l’ampliació rea-
litzada. Es va posar aleshores en marxa 
la part més important dels nous serveis 
que han fet créixer al poliesportiu mu-
nicipal i l’han convertit en instal·lació 
de referència. Aquesta ampliació va sig-
nificar la posada en marxa de la nova 
zona de wellness, la sala de fitness i les 
tres sales d’activitats dirigides, a més de 
la reforma total dels vestidors de pisci-
na, de la recepció de la instal·lació i de 
diferents espais complementaris.
Posteriorment, s’han incorporat d’altres 
serveis com les tres pistes de pàdel, 
la zona de solàrium, la sala d’estudi, 
els espais de bàsquet i la quarta sala 
d’activitats dirigides que està destinada 
a les activitats de salut (pilates, terapèu-
tica o tai-txi). 

Esport i salut
Les possibilitats d’activitats esportives 
s’han ampliat de forma important i la 
quantitat de l’ oferta ha crescut de forma 
significativa. La nova zona de wellness 
ha estat un important focus d’ interès  
per la novetat que ha significat disposar 
d’un spa urbà al costat de casa. Els 300 
m2 d’aquest espai estan destinats a la sa-
lut i a la millora de la qualitat de vida.
Les sales d’activitats dirigides han donat 
l’opció de practicar noves activitats, com 
ara el Despí walking o el pilates, tot am-
pliant l’oferta de classes dirigides en un 
40%. La nova sala de fitness de 350 m2 ha 
ampliat de forma important totes les ac-
tivitats cardiovasculars, amb unes mag-
nífiques instal·lacions. La resposta de la 
població ha estat molt bona i el nombre 

L’espai de wellness ha suposat un 
important impuls a la qualitat de 
vida de la ciutadania

El poliesportiu està dotat de moderns aparells

d’abonats i abonades que feien ús dels 
poliesportius ha crescut de forma molt 
significativa. En un any, el nombre dels 
abonats Despí total, Despí aigua, Despí 
wellness i Despí plus ha crescut un 27%, 
així com els diferents cursos i activitats 
de salut, com ara la gimnàstica terapèu-
tica. El fet que els abonats puguin fer ús, 
indistintament, dels poliesportius Sal-

vador Gimeno i Francesc Calvet ha fet 
que l’oferta esportiva per a la ciutadania 
de Sant Joan Despí sigui molt àmplia, 
variada i de molt alta qualitat.
L’esport i l’activitat física són claus per 
a la salut, la convivència i la qualitat de 
vida. I, a Sant Joan Despí, cada vegada 
hi ha més esport i cada vegada hi ha 
més persones que en fan esport. 
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Entitats amb escoles esportives i Ajuntament signen 
un manifest per impulsar els valors de l’esport
Sant Joan Despí és una ciutat que pro-
mou de forma important l’esport i, per 
aquest motiu, es compta amb un gran 
nombre d’infants que practiquen de 
forma habitual esport, integrats a les 
escoles esportives del municipi.
L’Ajuntament i els clubs responsables 
de dur a terme una escola esportiva 
-10 en total-, van signar el manifest 
“L’esport és un valor” refermant el 
compromís de difondre els valors po-
sitius de l’esport i evitar els negatius.
L’alcalde, Antoni Poveda, va remarcar 
que aquests actes han de servir per 
prendre consciència per transmetre 
als infants uns valors que els serveixin 
en un futur com a adults.
El col·legiat santjoanenc de primera 

Foto de grup després de la signatura del manifest

Sant Joan Despí acollirà la gran festa 
de l’handbol femení català

La selecció catalana s’enfrontarà a la valenciana

El proper 27 de març es farà a 
Sant Joan Despí la II Diada de 
l’Handbol Femení Català.

Durant tot el dia hi haurà activitats es-
portives relacionades amb l’handbol 
femení: una gran trobada de minihand-
bol (nenes de 9 a 12 anys), entrenaments 
de tecnificació, trobada del CATH (el 
més alt nivell de tecnificació català de 
l’handbol), una promoció d’handbol fe-
mení a les escoles de Sant Joan Despí, un 
parc recreatiu destinat a l’handbol, etc. 
També hi haurà una xerrada col·loqui 
sobre l’evolució i futur de l’handbol fe-
mení a Catalunya.
El plat fort de la Diada seran els dos par-
tits que disputaran les seleccions cata-
lanes de categoria cadet i sènior davant 
la selecció de la Comunitat Valenciana, 
una potència en aquest esport. Concre-
tament, la selecció catalana absoluta ju-

garà a les 18.30 h d’aquesta jornada, al 
poliesportiu Salvador Gimeno.
Per desenvolupar totes aquestes activi-
tats es faran servir diversos i molt variats 
espais: poliesportiu Salvador Gimeno, 
poliesportiu del Mig, CEIP Sant Fran-
cesc d’Assís, plaça de l’Ermita i el parc 
del Mil·lenari. Hi haurà moments que 
estaran en funcionament 8 pistes de joc.
Està previst que hi participi un total 800 
jugadores de totes les edats i de tots els 
clubs de Catalunya.
L’organització d’aquesta Diada de 
l’Handbol Femení Català correspon a 
la Federació Catalana d’Handbol i al 
club Handbol Sant Joan Despí, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la nos-
tra ciutat.
Serà una gran jornada de convivència, 
competició i esportivitat a l’entorn de 
l’handbol femení.

divisió de futbol, Álvarez Izquierdo, 
va ser el convidat de l’acte  i va inci-
dir en el fet que “els responsables de 

les escoles esportives han d’estar con-
vençuts d’aquests missatges per posar 
punt i final als insults i agressions”.

Diumenge, 27 de març, la ciutat serà escenari de la segona Diada de l’Handbol Femení Català



Després d’anys d’espera, la temporada passada es va produir el 
retorn de la UD San Pancracio a Segona Territorial. Aquesta nova 
experiència està sent molt satisfactòria per l’entitat. A més d’haver 
triplicat el nombre de socis, la seva posició a la zona mitjana-alta 
de la classificació supera àmpliament les expectatives per a un club 
amb un dels pressupostos més modestos, no només del seu grup, 
sinó també de la tota la categoria. La UD San Pancracio, un dels 
exemples més purs del futbol amateur, està competint d’igual a 
igual amb qualsevol equip, sense importar-li el pressupost, la tradi-
ció o els objectius més o menys ambiciosos que pugui tenir el rival.  
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De nou la bicicleta serà protagonista en una 
nova edició de la Primavera en bici
El dia 3 d’abril es fa la festa d’inauguració d’una campanya que arriba a la 17a edició

Sant Joan Despí viurà aviat una nova edi-
ció d’una campanya ludicoesportiva de 
gran participació com és la Primavera en 
bici. El dia 3 d’abril es farà la inauguració 
i la primera de les cinc sortides progra-
mades en aquesta campanya que va crear 
l’Ajuntament fa 17 anys per promoure la 
bicicleta com a mitjà de desplaçament i de 
pràctica esportiva. Les següents seran el 10 
d’abril i l’1, 8 i 15 de maig. Prop d’un miler 
de persones de totes les edats es donen cita 
en aquesta activitat festiva que dóna color 
als carrers de la ciutat. Abans de la sortida 
d’aquesta nova edició es farà el tradicional 
circuit d’habilitats en bicicleta al recinte fi-
ral. Al final del recorregut hi haurà un ape-
ritiu. Tothom que participi en un mínim 
de tres de les quatre sortides obtindrà un 
impermeable de regal.

Programa formatiu de la 
Penya Blanc-Blava

Dins del seu programa formatiu, la Penya Blanc-Blava de 
Sant Joan Despí, va organitzar una sortida al zoo com a ele-
ment de coneixement i com a eina dinamitzadora per cohe-
sionar el grup d’infants envers una activitat relacionada amb 
la natura. Els infants dels grups prebenjamí i d’iniciació van 
poder contemplar diferents espècies amenaçades d’extinció 
i van conèixer els programes de conservació que permetran 
que moltes d’elles retornin als seus llocs d’origen. La visita 
va incidir especialment en la importància que tenen aquests 
centres en la conservació de la fauna.

La UD San Pancracio, revelació 
del seu grup de Segona Territorial

Un miler de ciclistes es donen cita cada any en la Primavera en bici

Com cada any, hi haurà sortides fins el mes de maig
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El riu. Tothom a Sant Joan vol recupe-
rar el riu, la seva ribera, per passejar, per 
veure els animals que hi habiten, ja si-
gui de forma permanent o de passada. 
Els pagesos també volen un riu net, un 
entorn cuidat, uns camins rurals acces-
sibles, i també un respecte i protecció 
per a la seva feina. 
Sant Joan, i també bona part de la co-
marca,  ha viscut molts anys d’esquenes 
al Llobregat. Al llarg d’aquests darrers 
anys s’han dut a terme moltes iniciati-
ves per recuperar-lo, algunes de coor-
dinades, d’altres a iniciativa dels ajun-
taments, totes amb molt bona intenció, 
però no sempre amb el millor resultat.
 Tot just ara fa 4 anys, el nostre Ajunta-
ment va organitzar una massiva plan-
tada d’arbres a la zona coneguda com 
la Gravera d’en Domènech. Moltes fa-
mílies de la ciutat hi van col·laborar, 
il·lusionades, esperant veure com aquell 
arbre creixeria al llarg dels anys. Des de 
l’Ajuntament s’hi van abocar tots els es-
forços mediàtics i organitzatius necessa-
ris, l’ocasió s’ho valia a tres mesos vista 
de les eleccions: escenaris, actuacions, 
fotografies, l’alcalde amb el Consell dels 
Infants... 
Però el que desconeixien moltes 
d’aquelles famílies il·lusionades és el des-
tí incert que esperava a aquells arbres. El 
lloc on es va realitzar la plantada d’arbres 
és un antic abocador, de runes, olis i 
d’altres elements. Sols cal excavar una 
mica per comprovar-ho. I amb aquesta 
mena de sòl, algú estava convençut que 
els arbres arrelarien. 
No vàrem llavors, per responsabilitat, 
voler criticar i dubtar de l’acte, tot i que 
estàvem convençuts que es tractava d’un 
muntatge mediàtic preelectoral. Però 
la realitat, tossuda, s’acaba imposant. 
I avui, d’aquells gairebé 300 arbres que 
s’hi van plantar, pocs queden vius. Si cap 
d’aquells infants que van plantar amb 
les seves famílies un arbre ara el van a 
veure, de ben segur que no el trobaran. 
Queda, però el record de la fotografia i 
la targeta que l’alcalde els va enviar per 
a l’ocasió.

ERC
El bosc dels Infants

Estamos a pocas fechas de celebrar 
unas elecciones municipales que no 
serán un trámite. Será el punto de 
partida para decidir cómo queremos 
afrontar los próximos años en Sant 
Joan Despí y en el resto de España.
Hay dos opciones, seguir apostan-
do como hasta ahora por el aumento 
de  parados y seguir con el cuento de 
que somos más sociales porque ha au-
mentado el número de receptores del 
subsidio de desempleo, o por el con-
trario, lo que proponemos y ya cum-
plimos en la anterior crisis, una mayor 
protección y generación de puestos de 
empleo que es la verdadera política 
social.
Son unas elecciones donde se preten-
derá desviar la atención por parte del 
Gobierno Municipal (PSC- CiU–ICV-
EUiA) en la presentación de inversio-
nes ajenas como propias, basada en 
la construcción que tanto denigran 
como política económica. Nos llena-
rán los buzones con panfletos munici-
pales más propio de una inmobiliaria 
que de un Ayuntamiento. No hablarán 
del aumento de la inseguridad y del 
aumento de la sensación de impuni-
dad, tampoco de la desigualdad en de-
rechos y en  obligaciones. Nos vende-
rán por ejemplo  el  Hospital Comarcal 
como si lo hubieran construido ellos o 
la construcción de un nuevo colegio 
cuando en realidad se ha reformado 
uno y cerrado otro. 
Lo verdaderamente importante es sa-
lir de la crisis y generar empleos.  Y 
el 22 de mayo es el primer paso para 
salir de ella.

Qué decidimos 
en mayo

PP

Una vegada més, el proper 22 de maig 
tenim la possibilitat de fer valer la nostra 
opinió i fer possible el canvi en positiu.
Pensar en positiu és creure que les coses 
sempre es poden fer millor, és no confor-
mar-se mai, pensar en positiu és creure 
en la gent i en la igualtat d’oportunitats, 
és, en definitiva, veure el futur amb 
il·lusió. 
No volem defugir la nostra responsabili-
tat. Nosaltres hem format part del govern 
de Sant Joan Despí d’aquests darrers 4 
anys. Per tant, som coresponsables de les 
coses que s’han fet bé i també d’aquelles 
que s’han fet malament. No es tracta de 
dir sempre que sí, es tracta de dir la veri-
tat i no enganyar les persones amb pro-
meses que no es podran complir.
Un municipi creix i es fa gran econòmica 
i socialment gràcies a la seva gent. Sant 
Joan Despí té un important teixit asso-
ciatiu, una ciutadania que s’implica i que 
li agrada participar de la vida cultural i 
social del nostre poble. I ho hem de sa-
ber aprofitar, perquè ara més que mai, 
en moments de crisi, hem de veure en 
aquesta societat civil una oportunitat per 
mirar el futur amb esperança. 
A Sant Joan Despí tenim futur, i aquest 
futur el volem construir amb els ciuta-
dans i ciutadanes del nostre poble, volem 
saber què pensen i què volen per a Sant 
Joan Despí. 
Sabem que hi ha molta feina a fer, que 
els moments són difícils, i que vivim un 
moment complicat. Però la gent de Con-
vergència i Unió pensem en positiu, per-
què sabem que les coses sempre es po-
den fer millor, perquè creiem que pensar 
en positiu és no conformar-se mai, però 
pensem en positiu perquè tenim la fer-
ma convicció que Catalunya s’aixecarà 
gràcies a tots i cadascun dels seus pobles 
i ciutats. A Sant Joan Despí hi ha molta 
feina a fer i nosaltres, des de CiU, estem 
preparats per fer-la, amb humilitat, tre-
ball i sentit comú, i no treballar pel dis-
curs fàcil i el populisme, sinó per donar 
solucions.

Pensem en positiu

CiU
TRIBUNA POLITICA
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telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
L’Àrea. 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 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic St. Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82
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
FEBRER DE 2011

Temperatura mitjana: 10,5ºC • Temperatura màxi-
ma: 19,5ºC el dia 25 • Temperatura mínima: 3,6ºC els 
dies 9 i 10 • Precipitació total: 21,9 mm caiguts en 5 

dies • Màxima precipitació en 24 h:19,0 mm el dia 17

El passat mes de febrer ha estat lleugerament sec. 
Feia mesos que no teníem un anticicló tan perma-
nent al  voltant nostre; tan sols una curta interrup-
ció a mitjan mes va permetre l’arribada d’algunes 
pluges, però gairebé tota la precipitació del mes va 
caure en un sol
dia. Pel que fa a les temperatures, el febrer ha estat 
una mica càlid ja que, si bé la primera quinzena les 
temperatures encara eren hivernals, però sense 
extrems, la segona part del mes l’ambient ja era 
completament primaveral. 

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

Llegamos al 2011 y al final del manda-
to habiendo cumplido el compromiso 
que nos habíamos marcado hace cua-
tro años: el hacer realidad e impulsar 
un conjunto de ideas para mejorar 
nuestra ciudad.
Hemos hecho de la movilidad soste-
nible un eje fundamental de nuestra 
acción de gobierno, promoviendo ca-
rriles bici y caminos escolares para los 
más pequeños y, mejorando el trans-
porte público de forma considerable. 
Se ha trabajado en la recuperación del 
río, en la ampliación del parque de la 
Fontsanta, en la eliminación de barre-
ras arquitectónicas y en la recupera-
ción de espacios para la ciudad. 
Hemos trabajado por las personas, 
por la educación, con una nueva guar-
dería, mejores equipamientos para los 
estudiantes y la promoción del inglés 
como tercera lengua. Por la cultura, 
con la nueva biblioteca y teatro del 
barrio Centre, que en breve, abrirá 
sus puertas. Por el fomento de nues-
tro patrimonio modernista, con Can 
Negre y la casa Rovira. Por el deporte, 
con la remodelación del polideporti-
vo Francesc Calvet y el cubrimiento 
de la pista polideportiva del parque 
de la Fontsanta (polideportivo Ugal-
de). Por la sanidad, con el Hospital de 
Sant Joan Despí. Por el fomento de la 
vivienda y el aparcamiento. Por el de-
sarrollo económico con cursos de for-
mación, trabajando por la ocupación 
y abriendo espacio spara nuevos em-
prendedores...
La ciudad de Sant Joan Despí se ha 
convertido en los últimos años en un 
espacio de convivencia, dinamismo y 
proyección económica muy impor-
tante. Nuestro día a día ha marcado 
una transformación y mejora cons-
tante. Y ello ha sido gracias a todos y 
a todas. Desde el PSC os animamos a 
continuar trabajando por nuestra ciu-
dad, la ciudad que queremos.

Sant Joan Despí, cuando 
las ideas se hacen realidad

PSC

La lluita pels drets de les dones 
i l’eradicació de les desigualtats 
entre homes i dones, han pro-
vocat importants avenços tant 
en les lleis com en les polítiques 
públiques. Però la igualtat real 
encara és un repte a assolir per 
la nostra societat. 
La crisi està provocant un em-
pitjorament de les condicions 
econòmiques i socials de les do-
nes. L’exclusió social femenina 
i la feminització de la pobresa 
estan augmentant en els nostres 
municipis. 
Cal seguir lluitant i insistir en la 
necessitat de fer front a les dis-
criminacions en el mercat labo-
ral, en la representació social i 
política, en la participació, en el 
repartiment del treball domèstic 
i reproductiu, en els mitjans de 
comunicació, etc. 
La situació de crisi no pot justi-
ficar que les polítiques de gène-
re es considerin “prescindibles” 
o puguin patir retallades. Per 
tant, les administracions locals 
han de continuar desenvolupant 
polítiques que caminen cap a 
una societat més justa per a do-
nes i homes. S’han de continuar 
dotant de mecanismes estables 
amb recursos humans i econò-
mics suficients per desenvolu-
par les accions i els plans trans-
versals per a l’equitat dins del 
municipi. S’han de garantir els 
avenços aconseguits i des d’ICV-
EUiA no acceptarem fer cap pas 
enrere en la lluita per la igualtat 
a Sant Joan Despí.

Drets de les dones: ni 
un pas enrere

ICV-EUiA
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La reforma de carrers, la pacificació del trànsit i la millora 
de diferents elements viaris estan canviant la fesomia 
de bona part del barri Centre, tot potenciant la vida 
comercial i social

BARRI CENTRE

Remodelació de carrers: el barri 
Centre prioritza l’espai ciutadà

Aquests dies s’ultima la reforma 
integral del carrer de la Mare de 
Déu de Núria, una nova via del 

barri Centre que canviarà la seva feso-
mia per tal de fer-la més accessible per 
als vianants. Se suma així al conjunt de 
carrers que han estat objecte de remo-
delació als darrers temps: camí del Mig, 
Jacint Verdaguer, Font del Be, Llobre-
gat, Domènec o carrer del Mercat, entre 
d’altres. En aquests s’han ampliat vore-
res, s’ha renovat la il·luminació, la xarxa 
de clavegueram  i les de distribució (tot 
eliminant el cablejat aeri), s’ha estrenat 
mobiliari urbà, plantes i arbrat... poten-
ciant encara més el seu caràcter urbà, 
fent més fàcil el passeig i la vida social. 
Aquestes actuacions han estat acom-
panyades de l’execució d’un pla per a la 
seguretat viària i la mobilitat sostenible: 
s’ha limitat la velocitat dels vehicles (zo-
nes 30), s’han definit els camins esco-
lars, s’han executat accions de rebaixa 
de voreres i pujada de passos de via-
nants... i aviat es renovarà la senyalitza-
ció  viària.

La fotografia de l’encapçalament de 
pàgina ens mostra una perspectiva del 
camí del Mig; a l’esquerra, l’estat de les 

obres del carrer de Núria i, sobre aquestes 
línies, un detall d’un dels elements de 

pacificació del trànsit
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L’Escola Municipal d’Art ha incrementat l’activitat des del seu trasllat al Centre Jujol-Can Negre

Joies modernistes al cor de la ciutat

El modernisme és avui un 
dels principals senyals 
d’identitat de Sant Joan 

Despí. La ciutat mostra amb or-
gull aquest tresor a la vista en di-
ferents carrers del barri Centre.
Des de la primera reforma de Can 
Negre, als anys 80, l’Ajuntament 
ha anat mantenint i potenciant 
aquest patrimoni, una important 
herència cultural que la ciutat vol 
preservar per a les generacions 
futures. Però també es vol que el 
modernisme estigui cada vegada 
més present a la vida ciutadana. 
Per això Can Negre ha estat de 
nou objecte d’una nova interven-
ció: per, d’una banda, evitar el 
deteriorament d’aquesta joia de 
l’arquitectura i, d’una altra, po-
tenciar encara més el seu paper 
cultural amb el trasllat a les seves 

dependències de l’Escola Munici-
pal d’Art. El servei municipal ha 
aconseguit, fins i tot, incremen-
tar de forma notòria el volum de 
persones participants en els seus 
cursos. Ara són ja gairebé 300 les 
persones que, envoltades del mo-
dernisme de Josep Maria Jujol, 
aprenen diferents disciplines ar-
tístiques.
A banda d’aconseguir recuperar 
la esplendor de la façana i fins i 
tot descobrir elements amagats 
de la casa original com ara l’antic 
safareig, convertir-se en la seu 
de l’escola d’art ha estat un ele-
ment revulsiu per a l’equipament. 
A més, el Centre Jujol-Can Ne-
gre ha augmentat les propostes 
a la ciutadania, amb iniciatives 
com tallers trimestrals o els que 
s’organitzen per a tota la família. 

La rehabilitació de Can Negre ha estat un revulsiu per a l’equipament

La rehabilitació de Can Negre ha permès instal·lar al 
seu interior les dependències de l’Escola Municipal 

d’Art, que ha  incrementat l’oferta a la ciutadania i, 
alhora, el nombre de persones que participen en els 

diferents cursos
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L’Ajuntament, de manera consensuada amb l’associació de veïns del barri, ha pres 
noves mesures per tal de donar més faciclitats al veïnat a l’hora d’estacionar els vehicles

RESIDENCIAL SANT JOAN

Asfaltat i ampliació de 
voreres als carrers que 
envolten l’hospital

Mesures per facilitar l’aparcament dels 
veïns a Residencial Sant Joan

Amb l’objectiu de millorar l’aparcament dels 
veïns i veïnes de Residencial Sant Joan i da-
vant el notable increment de vehicles al barri, 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha pres diferents me-
sures per facilitar l’estacionament i donar resposta a les 
necessitats dels residents. Algunes d’aquestes mesures 
són, per exemple, permetre l’estacionament en deter-
minades zones blaves durant el cap de setmana (carrers 
de Jacint Verdaguer, Josep Trueta i Fructuós Gelabert); 
l’ampliació de la zona d’estacionament per a residents 
–zona verda– amb 42 places més al pàrquing del carrer 
de Sant Martí de l’Erm; l’autorització per aparcar  a la 
zona de residents fins a les 14 hores del dia següent, 
i la possibilitat d’estacionar gratuïtament a la zona de 
pàrquing dels edificis Conata els dissabtes i diumenges.
Aquestes mesures, en consens amb l’Associació de 
Veïns de Residencial Sant Joan, s’han pres per donar 
resposta a les necessitats plantejades pel veïnat. D’altra 
banda, també és ja operatiu l’aparcament de l’hospital, 
amb capacitat per a 700 vehicles i destinat a absorbir els 
vehicles exteriors.

S’ha ampliat la zona verda per a residents i el pàrquing Conata és gratuït els caps de setmana

Al febrer s’han realitzat obres de millora als carrers que envolten el 
recinte de l’Hospital de Sant Joan Despí. Dintre del pla de mobilitat 
del barri, s’ha reasfaltat Sant Martí de l’Erm i el tram corresponent 

de Jacint Verdaguer. A Josep Trueta, a més, s’han ampliat voreres 
i s’ha eliminat una estació elèctrica transformadora, que fins ara 

dificultava el pas del vinanats.
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Ja és visible l’aspecte que 
oferirà el nou equipament 
esportiu que l’Ajuntament 

està construint a la zona del 
Pont Reixat del parc de la 
Fontsanta, a tocar dels ca-
rrers de Fructuós Gelabert i 
Sant Martí de l’Erm. Aquest espai estava ocupat per una 
pista descoberta dedicada a la lliure pràctica esportiva, 
amb porteries i cistelles de bàsquet. Ara la pista s’està co-
brint i, a més, s’hi afegeixen serveis complementaris que 
permetran la realització de diferents esports de manera 
regulada. Així, a banda de protegir l’espai amb una ori-
ginal coberta, l’equipament quedarà tancat i sumarà un 
nou edifici de 450 m2 amb serveis com vestidors, lavabos, 
magatzem i sales. D’aquesta manera el centre donarà un 

servei al mateix nivell que un po-
liesportiu. Un cop finalitzades les 
obres –que ja són a la recta final– 
la instal·lació permeterà la pràc-
tica de múltiples especialitats es-
portives com futbol sala, tennis, 
patinatge, bàsquet, etc. Tot això 

en un equipament esportiu que, tot i la seva funcionalitat, 
s’ha realitzat amb un disseny modern –en destaca la for-
ma arrodonida de la coberta, amb una superfície de 2.150 
metres quadrats–, que s’integra estèticament en l’entorn 
del parc, afegint un grau més de qualitat al barri de Resi-
dencial Sant Joan. 
La construcció del nou poliesportiu, finançat a través 
dels fons estatals per a l’ocupació, ha requerit una inver-
sió de gairebé 1,3 milions d’euros.

A més d’acollir la pràctica esportiva, la instal·lació incorpora vestidors i una sala d’activitats

La pista serà el poliesportiu del barri
Recta final de la cobertura de l’antiga pista esportiva exterior

Aspecte de les obres del poliesportiu. Podem veure l’interior de la pista, on destaca l’original disseny de la coberta així com detalls dels vestidors i la façana exterior

La pista està dissenyada per a la 
pràctica de diferents 
disciplines esportives
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Des que es va inaugurar, el 2004, el centre ha esdevingut un espai de referència i de 
proximitat per als ciutadans i ciutadanes del barri Pla del Vent-Torreblanca

PLA DEL VENT-TORREBLANCA

El centre cívic marca l’activitat del barri

Un espai per a la dinamització 
cultural i de participació de 
totes les persones que viuen 

al barri de Pla del Vent-Torreblanca. 
Amb aquest objectiu es va obrir, al 
novembre de 2004, el centre cívic 
Torreblanca, que en l’actualitat ha 
esdevingut un autèntic motor del 
barri amb propostes que apleguen 
grans i petits. Més enllà dels tallers 
trimestrals –en l’actualitat hi ha 315 
persones inscrites– el centre acull 
diàriament la visita de moltes altres 
persones atretes per les diferents 
propostes que ofereix: des de gaudir 
d’una estona de jocs amb els infants 

a la ludoteca, a preparar exàmens o 
treballs a la sala d’estudi o consultar 
Internet a la sala de noves tecnolo-
gies. El centre cívic també té un espai 
per a exposicions, una sala de la gent 
gran, dues més de polivalents, que 
poden acollir altres activitats i, fins i 
tot, una sala d’actes. A més, l’Esplai 
El Nus realitza en aquest lloc part de 
les seves activitats d’esplai (també al 
centre cívic Sant Pancraç).

Aposta per les noves tecnologies

El centre també ha fet una aposta cla-
ra per les noves tecnologies i des de 

fa dos anys també forma part de la 
Red Conecta, un projecte per lluitar 
contra la bretxa digital amb tallers 
d’informàtica de tota mena. Cons-
tantment s’organitzen tallers sobre 
recerca de feina a través d’Internet, 
iniciació a l’ofimàtica... A més, des del  
setembre es poden realitzar les proves 
de nivell per a l’obtenció del certificat 
ACTIC (Acreditació de Competèn-
cies en Tecnologies de la Informació 
i la comunicació) de la Generalitat. 
Aquest acredita les competències di-
gitals de qualsevol persona. Podeu 
seguir l’actualitat del centre al web:
www.cctorreblanca.despientitats.cat.

Tota l’actualitat de l’equipament a: www.cctorreblanca.despientitats.cat
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El centre cívic ofereix un ampli ventall 
de tallers i altres propostes formatives, 
com per exemple els tallers de noves 
tecnologies i recerca de feina que es 
fan periòdicament a l’Aula Conecta
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La plaça de la Pau renova la imat-
ge. Aquest mes de març, quedaran 
enllestides les obres que desenvolu-
pen els treballadors d’un dels plans 
d’ocupació que l’Ajuntament va posar 
en marxa el mes de gener. Els treba-
lladors estan substituint el paviment 
malmès d’aquesta plaça, una de les 
més cèntriques del barri de Pla del 
Vent-Torreblanca. Aquest mes també 
s’acabaran les obres de millora d’un 
tram de la vorera de l’avinguda Pla del 
Vent, amb la plantació de troanes. 

Treballadors d’un dels plans 
d’ocupació de l’Ajuntament 
renoven el paviment del 
cèntric espai

Millores a la plaça de la Pau

Ara que arriba la primavera, aquest 
parc metropolità que compartim 
amb Sant Feliu de Llobregat i Sant 
Just Desvern és un lloc ideal per pas-
sejar i, sobretot, per descobrir el seu 

magnífic jardí romàntic de final del 
segle XIX que ens introdueix en un 
món misteriós. 
Sens dubte, el parc, un dels més ben 
conservats de l’àrea metropolitana, 

destaca pel seu disseny que imita 
les formes de la natura amb grutes, 
llacs i, sobretot, una vegetació exu-
berant... 40.000 metres quadrats de 
parc per a grans i petits.

Parc de Torreblanca, 40 hectàrees de zona verda
És un dels parcs metropolitans més ben conservats
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