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Ajuntament i entitats han  programat 
una quarantena d’activitats

Sant Joan Despí,
naturalment

amb el bon temps, la 
ciutat ofereix un munt 

de possibilitats

aquest estiu,
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La Fiesta Mayor ya está aquí. Este año el esfuerzo habi-
tual que para organizar nuestra fiesta hacemos desde 
el Ayuntamiento y las entidades de Sant Joan Despí 

garantiza que, con un gasto muy ajustado, la ciudadanía 
tenga al alcance un programa de calidad y muy variado. 
Las actividades, que se prolongan hasta final de mes, se han 
programado con el criterio de dar respuesta a la mayoría de 
colectivos, y con el objetivo común de reforzar lo que es la 
esencia de esta fiesta: la convivencia en la calle, que se tras-
forma estos días en punto de encuentro y relación entre los 
vecinos y vecinas. Y por eso planteamos una programación 
en la que seguimos dedicando mucho espacio a la diversión 
de los más pequeños, a la música y el baile, al deporte... en 
definitiva, a vivir la ciudad de puertas afuera, comprobando 
que somos un munici-
pio lleno de actividad, 
con una ciudadanía 
que, a pesar de las di-
ficultades, mantiene el 
empuje y la fuerza para 
seguir tirando adelante. 

A partir del 21 de ju-
nio encontraréis actividades que ya son una tradición en 
la Fiesta, pero también nuevas propuestas como el gran 
espectáculo del televisivo Club Super 3, que seguro llena-
rá de ilusión a los más pequeños de la casa; la fiesta de la 
emisora   musical Flaixbac, un gran espectáculo de música y 
baile para los más jóvenes o marchosos; el primer encuen-
tro casteller o el concierto de Els Catarres, un conjunto re-
lativamente nuevo, que se abrió paso en Internet y que ya 
se ha hecho un hueco en el panorama musical catalán... y la 
segunda edición de la Ruta de la Tapa, que vuelve a demos-
trar la implicación del comercio local con la fiesta. Y, como 
siempre, las orquestas de la Noche de San Juan (como es ha-
bitual, en cada barrio de la ciudad), los espectáculos infan-
tiles, la magia, los deportes, el castillo de fuegos artificiales... 
más de una cuarentena de actos que volverán a demostrar 
que los habitantes de Sant Joan Despí son la gran fuerza de 
esta ciudad, que sigue mirando al futuro. Disfrutad de esta 
Fiesta Mayor, os lo merecéis!

Antoni Poveda, alcalde

La Festa Major de la gent

La nostra festa és 
un clar exponent de 
l’activitat de Sant 
Joan Despí

Nuestra fiesta es 
un claro exponente 

de la actividad de 
Sant Joan Despí
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La zona agrícola, més preservada
L’Ajuntament redueix l’accés del trànsit rodat per ajudar a 
conservar aquest territori als caps de setmana  pàg. 10

Sant Joan Despí

Iniciar una activitat, més ràpid
L’Ajuntament aprova una ordenança que agilitza els tràmits per 
demanar una llicència d’activitat, pàg. 4

Les noies del Levante 
Las Planas fan història
L’equip femení del club aconsegueix l’ascens 
a Primera Divisió, un èxit esportiu sense 
precedents a Sant Joan Despí, pàg. 28

Nous pisos protegits
El 30 de maig es van lliurar les claus  de la darrera promoció 
construïda per ADSA, a l’avinguda de Barcelona,  pàg. 7

www.sjdespi.cat

Una Festa Major al carrer
Activitats infantils, revetlles als barris, actuacions musicals... i 
moltes més activitats durant la Festa Major, pàg. 18-21

La Festa Major ja és aquí. Enguany l’esforç habi-
tual que per organitzar la nostra festa fem des 
de l’Ajuntament i les entitats de Sant Joan Despí 

garanteix que, amb una despesa molt acurada, la ciu-
tadania tingui a l’abast un programa de qualitat i molt 
variat. Les activitats, que es perllonguen fins a final de 
mes, s’han programat amb el criteri de donar resposta 
a la majoria de col·lectius, i amb l’objectiu comú de 
reforçar el que és l’essència d’aquesta festa: la convi-
vència al carrer, que es trasforma aquests dies en punt 
de trobada i relació entre els veïns i veïnes. I per això 
plantegem una programació en què seguim dedicant 
molt espai a la diversió dels més petits, a la música i el 
ball, a l’esport... en definitiva, a viure la ciutat de por-
tes enfora, tot comprovant que som un municipi ple 
d’activitat, amb una ciutadania que, tot i les dificultats, 
manté l’empenta i la força per seguir tirant endavant.

A partir del 21 de juny trobareu activitats que ja són 
una tradició a la Festa, però també noves propostes, 
com ara el gran espectacle del televisiu Club Súper 3, 
que de ben segur omplirà d’il·lusió els més petits de la 

casa; la festa de l’emissora 
musical Flaixbac, un 
gran espectacle de músi-
ca i ball per als més joves 
o marxosos; la primera 
trobada castellera, o el 
concert dels Catarres, 
un conjunt relativament 

nou, que es va obrir pas a Internet i que ja s’ha fet un 
forat al panorama musical català.. i la segona edició 
de la ruta de la tapa, que torna a demostrar la impli-
cació del comerç local amb la festa. I, com sempre, les 
orquestres de la Nit de Sant Joan (com és habitual, a 
cada barri de la ciutat), els espectacles infantils, la mà-
gia, els esports, el castell de focs artificials... més d’una 
quarantena d’actes que ens tornaran a demostrar que 
la gent de Sant Joan Despí és la gran força d’aquesta 
ciutat, que continua mirant al futur. Gaudiu d’aquesta 
Festa Major, us ho mereixeu!
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EL TEMA

Un únic expedient agruparà tots els procediments que s’han de fer per iniciar una activitat

L’objectiu és donar més facilitats a les noves activitats

por día, cantidad que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera 
adecuada para cubrir las necesidades 
básicas y garantizar un desarrollo vital 
óptimo. 
Las personas en esta situación pueden 
dirigirse, desde el pasado 1 de junio, al 
Àrea de Serveis a la Persona (avenida 
de Barcelona, 41), a la Oficina de Aten-
ción a la Ciudadanía (planta baja del 
Ayuntamiento) o a los centros cívicos 
Sant Pancraç y Les Planes, donde les fa-
cilitarán la información necesaria para 
obtener la documentación que han de 
presentar en las oficinas de Aigües de 
Barcelona para acreditar su situación y 
poder beneficiarse de esta exención.
Agbar ha destinado un millón de euros 
a un fondo de solidaridad para eximir 
de este pago a unas 11.400 familias en 
del Área Metropolitana de Barcelona. 

Iniciar una nova activitat econò-
mica a Sant Joan Despí serà més 
fàcil. El Ple ha aprovat inicialment 

l’ordenança reguladora de la inter-
venció administrativa d’activitats, 
instal·lacions i serveis, que després d’un 
període d’informació pública, està pre-
vist que entri en vigor després de l’estiu. 
L’objectiu de la normativa és simplificar 
els tràmits que ha de fer un ciutadà o 
ciutadana quan vol posar en marxa 
un negoci, sempre que aquest sigui de 
baixa o sense incidència ambiental. 

Declaració responsable
Una de les novetats és la incorporació 
del concepte “declaració responsable” 
al procediment de comunicació prèvia 
que ja existia abans. Si fins ara una per-
sona no podia obrir el seu negoci fins 
que l’Administració local comprovés 
que tècnicament s’havien realitzat to-
tes les passes correctament, ara només 
ha de fer aquesta comunicació prèvia 
i una declaració responsable, passes 
que substitueixen la clàssica llicència, i 
és a posteriori quan l’Administració fa 
les comprovacions pertinents. Tant la 
comunicació prèvia com la declaració 
responsable comporten la presentació 
de documentació tècnica (projectes o 
memòries) signada per un professional 
tècnic que acredita que l’activitat que es 
vol implantar compleix amb la norma-
tiva d’aplicació.
També es pretén simplificar la tra-
mitació dels expedients tot integrant 
en un sol procediment els expedients 

d’obres, d’activitats i els requeriments 
d’informes d’altres administracions que 
siguin necessaris per a l’obertura d’una 
activitat. Respecte a aquest darrer punt, 
serà l’Ajuntament qui s’encarregui de fer 
les peticions d’informes a altres admi-
nistracions per facilitar al ciutadà aquest 
tràmit. A més, un únic text recollirà tots 
els criteris tècnics que cal tenir en compte 
per implantar una activitat i que fins ara es 
trobaven recollits en diferents normatives. 
Així es simplifica la informació que rep el 
ciutadà.
En definitiva, Sant Joan Despí ha simplifi-
cat, en una mateixa ordenança, les recents 
normatives autonòmica, estatal i europea 
existents en aquest àmbit amb l’objectiu de 
facilitar i agilitzar l’inici d’un nou negoci. 
Per últim, durant el 2011 es van tramitar 
63 noves activitats i 35 canvis de titularitat.

Concurs públic per a 
l’adjudicació de tres
parades als mercats 
municipals

La nova ordenança entrarà en vigor 
després de l’estiu

Obrir un negoci, més senzill
l’Ajuntament simplifica el procediment per 
iniciar una activitat econòmica a la ciutat

El acuerdo puede beneficiar a setenta familias de Sant Joan Despí
que perciben la renta mínima de inserción (RMI)

La tramitación es posible desde el 1 de junio

Un convenio con Agbar eximirá de pagar el 
coste del agua a las familias sin recursos

El alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, y el presidente eje-
cutivo de Agbar, Ángel Simón, 

firmaron el 16 de mayo un convenio de 
colaboración para ayudar a las familias 
en riesgo de exclusión social. Los be-

neficiarios, setenta en Sant Joan Despí, 
serán las familias que reciben la renta 
mínima de inserción (RMI). Éstas es-
tarán exentas del pago del consumo 
del agua, siempre y cuando éste sea 
inferior a los 100 litros por habitante y 

Momento de la firma del convenio entre el Ayuntamien-
to y Aigües de Barcelona, rubricado por Antonio Poveda 
y  Àngel Simón, acompañados en la fotografía por las 
tenientes de alcalde Belén García y Elena Embuena

Nous equips per 
millorar el control 
de la qualitat 
de l’aigua

L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí ha obert el concurs per 
a l’adjudicació de dues para-
des al mercat del Centre (de 
5,30 i 5,60 m2) i una al de les 
Planes (16,03 m2). El termini 
per presentar les sol·licituds 
acaba el proper 5 de juliol. 
Les bases es poden consultar 
a www.promodespi.cat (sec-
ció comerç, apartat novetats) 
o bé a través de www.sjdespi.
cat (apartat Ajuntament, 
perfil del contractant). 

A la imatge, l’aparell  instal·lat al carrer Sant Feliu

Aigües de Barcelona (Agbar) ha instal·lat recentment 
el tercer equip analitzador de la qualitat de l’aigua a 
Sant Joan Despí, concretament al carrer Sant Feliu. 
Aquests sensors de qualitat autònoms permeten con-
trolar diferents paràmetres de l’aigua just abans que 
arribi al consumidor i certifiquen la seva qualitat. 

Aquests poden mesurar la temperatura, el clor, el pH, 
la conductivitat, etc. A més, per fer encara més soste-
nible el sistema, aquests “armaris” s’alimentaran amb 
plaques solars que s’instal·laran aquest any. Aquest 
procés forma part dels compromisos de garantia de 
qualitat sanitària d’Agbar.
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Un jardí a dalt de la teulada
La zona verda del Centre Cultural Mercè Rodoreda l’aïlla térmicament i acústicament

Aquests dies podem veure com 
les plantes i flors que tapissen 
les terrasses del Centre Cultural 

Mercè Rodoreda llueixen més que mai. 
Però aquesta no és només una imatge 
bonica, sinó que amaga una funcionali-
tat que va més enllà de l’estètica: és una 
coberta construïda amb criteris soste-
nibles. Entre d’altres aspectes positius, 
aquesta minimitza la pèrdua d’energia 

per la coberta millorant l’aïllament tè-
rmic i acústic, estalviant tant en aire 
condicionat com calefacció, i a més, reté 
la humitat, cosa que fa que es redueixi 
el consum d’aigua ja que les plantes, 
sobretot a l’hivern, poden viure pràc-
ticament amb l’aigua de pluja. A més, 
aquesta “cinquena façana” reté part de 
les partícules en suspensió provocades 
per la pol·lució tot purificant l’aire que 

l’envolta. El Centre Cultural Mercè Ro-
doreda té una qualificació d’eficiència 
energètica del tipus B, la més alta des-
prés de la A, que és la que s’atribueix a 
edificis que generen la mateixa energia 
que consumeixen. Per assolir aquesta 
qualificació, el centre ha desenvolupat 
altres aspectes com la incorporació de 
plaques solars o el seu mateix disseny, 
on predomina l’entrada de llum natural.

El parc de Torreblanca incorpora el sistema de reg a 
través d’Internet, que estalvia  un 20% d’aigua 

Si al gener va finalitzar la instal·lació d’un sistema de telegestió que permet controlar el reg a 
través d’Internet al parc de la Fontsanta, ara és el torn del de Torreblanca. Segons l’Àrea Metro-

politana, administració que gestiona el parc, després de la primera fase d’implantació del sistema 
als parcs metropolitans s’ha arribat a estalviar fins a un 20% d’aigua. La telegestió permet, via 

Internet, controlar informàticament el reg des de qualsevol indret, aturar-lo en cas de condicions 
meteorològiques  adverses (si plou, s’atura per estalviar) o detectar fuites. Tot plegat per opti-

mitza els recursos i aprofita les noves tecnologies per fer les ciutats més sostenibles, criteris que 
s’emmarquen en el concepte conegut com a smart city, ciutat intel·ligent.

Innovació i tecnologia
L’alcalde visita empreses de la ciutat

El Polígon Fontsanta de Sant Joan Despí té molts exemples 
d’activitats empresarials en permanent evolució i adaptació 
als nous temps. L’alcalde de la ciutat, Antoni Poveda, visita 

periòdicament diferents empreses amb l’objectiu de recolzar aques-
tes iniciatives que generen valor afegit a la zona empresarial de la 
ciutat. El passat 30 de maig, d’una banda, va visitar IPM (Inter-
nacional de periféricos y memorias) que, amb 60  treballadors, es 
dedica a les solucions en tecnologies de la informació. Centrada en 
l’emmagatzematge, recuperació i retenció de dades, és un exemple 
d’innovació constant per tal de fer front a totes les noves necessitats 
que es generen al sector de la informàtica (hardware i software). Un 
centre d’excel·lència i d’alta tecnologia que aporta solucions i segu-
retat a les dades, per exemple, dels caixers automàtics. D’altra ban-
da, el 6 de juny, l’alcalde va ser a Riba Mecanizados Metálicos, S.A., 
dedicada a la fabricació de maquinària per al sector de la robòtica, 
de la medicina, de l’automoció, l’alimentació, etc. Riba Mecaniza-
dos va començar el 1983 en un petit taller situat a Sant Joan Despí i 
des de llavors no ha deixat de millorar i créixer en innovació i tec-
nologia, amb una plantilla de 30 treballadors. Disposen de la més 
moderna tecnologia del sector a Catalunya i treballen per Grifols 
(una de les empreses de millor valoració en borsa), Matutano i al-
tres grans empreses. Són aquests només dos exemples del potencial 
empresarial de Sant Joan Despí.

Riba Mecanizados Metálicos i IPM, dues 
empreses que, des de Sant Joan Despí, s’han 
adaptat a les necessitats del mercat gràcies a 
l’aposta per la innovació

El Consell Comarcal lamenta la
 falta d’inversions del govern 
central al Baix Llobregat
El president comarcal, Joaquim Balsera, ha alertat que els pressupostos ge-
nerals de l’Estat han reduït inversions vitals en infraestructures a la comarca. 
Balsera lamenta que les partides s’han reduit fins un 63,4%, i el que és més 
dramàtic, hi ha projectes que han quedat exclosos, i per tant, deixen en sus-
pens la seva finalització. Algunes d’aquestes afecten a projectes que repercutei-
xen a Sant Joan Despí com ara  la construcció d’un carril Bus-Vao a la B-23; el 
soterrament de les vies de Renfe a Sant Feliu –que afectaria a Sant Joan Despí 
en el límit amb aquesta ciutat, i que ens possibilitaria millorar la mobilitat 
entre barris– i la construcció de la línia de rodalies Castelldefels-Cornellà. 

Empreses de futur.  A dalt, un moment de la visita a IPM 
Internacional de periféricos y memorias. Sobre aquestes línies, 
a les instal·lacions de Riba Mecanizados Metálicos
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Las palomas transmiten enfermedades como los hongos

Ja està tot a punt per a la celebració 
d’una nova edició de Firadespí, la 
número 13. Serà el dia 6 d’octubre 

al carrer del Bon Viatge, al barri Centre. 
L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, va presentar el passat 16 de maig 
davant el teixit comercial, empresarial 
i de restauració de la ciutat les princi-
pals novetats de la nova fira. A partir 
d’enguany aquest esdeveniment  serà 
anual (fins 2010 era biennal), es tornarà 
a apostar per un format d’estands comer-
cials al carrer per fer-la més participativa 
i oberta a la ciutadania, i s’alternarà entre 
els barris del Centre i de les Planes. I va 
ser precisament l’èxit de l’edició de l’any 
2010 el que ha empès l’Ajuntament a op-
tar per aquest format de proximitat que, 
com va assenyalar l’alcalde, “representa 
perfectament el valor del teixit comer-
cial de la ciutat, pròxim, proper i un 
exemple de col·laboració que ajuda a la 
dinamitzar la ciutat”. 
La fira comptarà amb altres atractius 
com la FIRATAPA, que oferirà ofertes i 

Firadespí, ara cada any:
el 6 d’octubre, al carrer del Bon Viatge

S’alternarà entre els barris de les Planes i el del Centre

Una desfilada de moda o la FIRATAPA dinamitzaran la jornada • Ajuntament i 
comerciants aposten pel nou format de la fira 

descomptes en establiments de restaura-
ció, una desfilada de moda i altres activi-
tats lúdiques i culturals que engrescaran 
l’ambient durant la jornada. La presen-
tació es va fer al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda davant de prop d’un centenar 

de representants del teixit comercial que 
va coincidir a ressaltar la necessitat de 
posar en marxa noves idees i reptes, en 
definitiva, de sumar esforços, d’innovar 
i de col·laborar per sortir tots plegats 
d’aquesta difícil situació econòmica. 

Entrega de pisos protegidos 
en la avenida de Barcelona
La promoción cuenta con 25 viviendas, 234 
plazas de aparcamiento y 65 trasteros

David Herrador y Mª Carmen Sigüenza. “Parece 
un tópico, pero es como si nos hubiera tocado la lote-
ría. Estamos muy contentos, la ubicación nos gusta 
mucho, al lado de todo tipo de servicios”.

Aroa Gamiz y Alberto Peralta. “Estamos felices. 
Encontrar un piso a este precio, nuevo y en Sant Joan 
Despí, es casi imposible. Nos gusta mucho la zona. 
No quería irme de Sant Joan, aquí está la familia”.

Alicia Torres y Emilio Arenas. “Por fin llegó 
nuestro momento. Habíamos participado en varios 
sorteos, esta vez entramos en la lista de reserva y al 
final lo hemos conseguido. La ubicación es perfecta”.

Juana García y Juan Manuel Ferrer. “Tal y 
como están la cosas para nosotros ha sido una suerte 
poder acceder a este piso. Es un poco pequeño, pero la 
ubicación es inmejorable. Estamos muy contentos”.

Más vivienda protegida. El Ayuntamiento ya ha entregado las llaves de 
los pisos protegidos que ha desarrollado la empresa municipal ADSA 
en la avenida de Barcelona número 81. 20 de las 25 viviendas que for-
man la promoción estaban incluidas en el régimen de protección oficial 
general –también hay una para personas con discapacidad que ha que-
dado desierta–, mientras que las otras cinco son de precio concertado. 
Los pisos, de entre 65 y 74 metros cuadrados, disponen de tres habi-
taciones, lavadero, balcón, comedor y lavabo. En total, la promoción 
cuenta con 234 plazas de aparcamiento y 65 trasteros.

Detalle de una de de las antiguas palome-
tas –en la esquina entre la calle Travessia 
de la Llum e Indústria– que sujetaban el 
tendido eléctrico a la fachada y que ahora 
se han retirado 

Noves oportunitats  Durant la presentació, –a la imatge, 
l’alcalde Antoni Poveda amb representants del teixit comercial– 
va quedar palesa la predisposició de l’Ajuntament i els comer-
ciants de tirar endavant iniciatives conjuntes que, com la fira, 
busquin  alternatives a l’actual situació econòmica. A la foto 
petita, cartell de la fira 2012

Fecsa-ENDESA ha finalizado recientemente los trabajos 
de mejora de la red eléctrica en dos tramos de las calles 
Indústria y Travessia de la Llum. A raíz de los cortes de luz 
que padecían los vecinos, sobre todo durante el invierno, el 
Ayuntamiento pidió a la compañía que tomara las medidas 
necesarias para que no se repitieran estas incidencias. Así, 
los trabajos han eliminado el cableado aéreo y las palometas 
(carcasas sujetadas a la pared sostener el tendido eléctrico) 
por un cableado de nuevo trenzado en las fachadas.

Mejora el suministro de electricidad 
en el barrio de Les Planes
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El cierre de caminos, efectivo desde el 8 de junio, es una acción más para 
presevar este espacio y potenciar su descubrimiento a pie o en bicicleta

El Ayuntamiento restringe el acceso en 
coche al río durante el fin de semana

La zona de ribera ha dejado atrás 
la vieja imagen de un espacio 
que daba la espalda a la ciudad. 

Las actuaciones realizadas en los últi-
mos años han conseguido reconciliar 

a la ciudadanía con su río, que ha pa-
sado de ser una zona casi olvidada a 
uno de nuestros principales valores. 
Pero mantener este espacio es un tra-
bajo permanente. En la preservación 

También se han eliminado los últimos huertos ilegales

Una exposició ens consciencia sobre 
l’ús eficient de l’energia 

Sant Joan Despí celebra la Setmana de l’Energia 2012

També s’hi instal·laran punts d’informació per explicar a la ciutadania com pot 
fer perquè les seves llars siguin més eficients en l’ús de l’energia

Les piles contenen metalls com ara el mercuri, el cadmi, el 
níquel o el zinc que són molt contaminants per al medi am-
bient. Per això, és molt important que es reciclin correcta-
ment. Mai hem de llençar-les amb la resta de deixalles, sinó 
portar-les als punts de recollida habilitats perquè puguin ser 
tractades i recuperar-les. Hi ha molts punts on podem reci-
clar-les i facilitar-ne així la recuperació. Podeu trobar punts 
de recollida a tots els equipaments municipals, als OPIS 
(suports publicitaris al carrer) i en botigues que acostumen a 
vendre productes que necessiten piles com les de fotografia, 
electrodomèstics, ferreteries, etc. Recordeu que també es 
poden portar a la deixalleria fixa i mòbil.

Reciclem les piles

Actuem amb energia. Aquest és 
el títol d’una exposició que po-
drem veure al Centre Cultural 

Mercè Rodoreda del 25 de juny a l’1 
de juliol, en el marc de la Setmana de 
l’Energia. Si tenim en compte que en 
els darrers 20 anys el consum d’energia 
a Catalunya ha augmentat un 60%, és 
evident que cal reforçar i apostar per 
sistemes més eficients i sostenibles. I 
el que pretén aquesta mostra és des-
cobrir-nos el “viatge” que fa l’energia 
des dels inicis (com s’obté de recursos 
naturals com l’aigua, el sol  o el carbó) 
fins que arriba a casa nostra, i com els 
processos per obtenir-la influeixen en 
el medi ambient. A més, a la mostra 
també podrem conèixer més detalls 
sobre com fer que el consum sigui més 
eficient i com les administracions te-
nen un paper clau. 
A més, el dia 28 de juny, de 17.30 a 

19.30 h, també al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda, es farà un taller 
d’eficiència energètica perquè la ciu-
tadania aprengui a fer més eficient 
l’ús de l’energia i, per tant, reduir-ne 
el consum. 
Sant Joan Despí es va adherir el 2009 
al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una 

iniciativa de la Comissió Europea que 
pretén, entre d’altres objectius, reduir 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle  
com a mínim en un 20% per a l’any 
2020. Des del 2010, la ciutat compta 
amb un Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) que impulsa mesu-
res per estalviar energia.

L’exposició ens dóna pautes i consell per ser més eficients

de este territorio ha sido clave la limi-
tación del tráfico rodado a los vehícu-
los no autorizados cerrando los prin-
cipales caminos agrícolas.
Una acción que ahora se ha ampliado 
ya que desde el 8 de junio las puertas 
de entrada al parque agrario desde 
Sant Joan Despí, Cornellà y Sant Feliu 
(ver el plano), además de determina-
das cadenas, se cierran desde las 17 
horas del viernes hasta la 7 de la ma-
ñana del lunes y durante los festivos. 
Así se evita que durante el fin de se-
mana, momento de máxima afluencia, 
se incremente el uso de vehículos no 
autorizados. Además, el control de 
las actividades ilegales es otra de las 
prioridades del Ayuntamiento, que ha 
intensificado las actuaciones en este 
ámbito, especialmente en lo referente 
a la instalación de huertos ilegales y 
barracas. La última de estas interven-
ciones, en cuanto a la eliminación de 
los huertos ilegales, se ha realizado en 
una zona próxima a Sant Feliu.Plano de localización de los accesos al río y de las entradas afectadas por la medida
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variant BV 2001 (Via Llobregat)

Cornellà

Sant Feliu

Cinturó del Litoral (A2)
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Balanç positiu del projecte d’acompanyament
a l’estudi contra el fracàs escolar

Els educadors valoren el canvi d’actitud dels escolars participants

L’Acompanyament a l’estudi és 
una iniciativa que va començar 
el mes de febrer, un nou progra-

ma amb què s’intenta lluitar contra el 
fracàs escolar a la ciutat. L’objectiu és 
donar a l’alumnat un reforç en aque-
lla matèria en la qual necessita ajuda, 
amb la meta d’aconseguir que pugui 
assolir el repte de seguir estudiant.
Després d’aquests primers quatre 
mesos, els educadors consideren que 
hi ha hagut un canvi significatiu en 
els alumnes, igual que amb les famí-
lies més implicades. Aquest progra-
ma, en el qual han participat 80 nois 
i noies de 5è i 6è curs, persegueix 
l’objectiu d’abocar recursos per dis-
minuir el percentatge d’alumnes que 
no es graduen a ESO i que, en no tro-
bar un itinerari formatiu adient, aca-
ben abandonant els estudis, “perquè 
si els joves abandonen massa d’hora 
els estudis perden expectatives”, va 

La iniciativa pretén també aportar hàbits positius per a l’estudi

Famílies amb els seus fills i filles que van participar en l’acte de cloenda, a l’Àrea

Medidas para mejorar la 
calidad del aire

Vehículo medidor de partículas en la calle Gran Capità

Una estación fija, en el Àrea de Serveis a la Persona, y 
un vehículo que recorrerá dos barrios durante medio 
año ayudarán a conocer la calidad del aire

12

Acciones para mejorar el medio ambiente

Premi per fer servir la 
bicicleta!

El Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat i l’Ajuntament han iniciat la cam-
panya de control del mosquit tigre, 
un insecte amb picades molt dolo-
roses que es va començar a estendre 
l’any 2004 a Catalunya. La participa-
ció de la ciutadania és clau per ajudar 
que aquest no es propagui. El més 
efectiu per frenar la proliferació és 
evitar la posta d’ous i el creixement 
de les larves aquàtiques eliminant 
els punts d’aigua on poden desen-
volupar-se. Així, hem d’evitar tenir 
a l’exterior de casa –terrasses, patis 
o balcons– objectes on s’acumuli 
l’aigua, com per exemple testos, pots, 
cendrers, etc. Davant la sospita de la 
presència de larves, només cal llençar 
l’aigua acumulada i, recordeu, inten-
tar mantenir els recipients buits. Un 
simple gest que ajudarà a frenar-lo. 
El servei de control de mosquits tam-
bé realitza actuacions en zones que 
podien ser focus de cria (a la foto).

Recomanacions per evitar la 
presència del mosquit tigre

Places vacants a les escoles 
bressol municipals

2 places disponibles per a infants 
nascuts fins a l’1 de juny de 2012.

Més informació i inscripcions, al 
Departament d’Educació i Família 

(Àrea de Serveis a la Persona, avda. de 
Barcelona, 41, telèfon 93 477 00 51)

Presentació de sol·licituds: 
fins al 2 de juliol

Antes de actuar, analizar. El Ayunta-
miento de Sant Joan Despí conocerá 
más detalles sobre la calidad y la salud 
del aire de la ciudad dentro de unos 
meses, cuando finalicen las medicio-
nes de las partículas en suspensión 
que están recogiendo dos dispositi-
vos medidores: uno fijo, instalado en 
el patio interior del Àrea de Serveis a 
la Persona, y otro móvil que recorre-
rá los barrios de Les Planes (donde se 
ubica en estos momentos) y el de Pla 
del Vent-Torreblanca. 
Gracias a estos medidores conocere-
mos los niveles de óxidos de nitró-
geno, de ozono y de otras partículas, 
que hay en la ciudad. Esta actuación 
se engloba en un acción conjunta que 
realiza el Ayuntamiento y la Diputa-
ció de Barcelona. De hecho, Sant Joan 
Despí ya está elaborando otros planes 
que ayudarán a mejorar el aire, uno de 
ellos, el de movilidad. Dispositivo instalado en el Àrea de Serveis

El 3 de juny, el recinte firal va ser esce-
nari del sorteig de tres bicicletes entre 
els participants dels projectes ‘Els dijous 
amb bici’ i de la ‘Primavera en bici’. Tots 
dos amb un objectiu comú: fomentar l’ús 
d’aquest vehicle gens contaminant i molt 
saludable. I sembla que cada cop hi ha més 
gent animada, almenys així ho demostren 
les dades: en el projecte ‘Els dijous amb 
bici’ s’han registrat 991 participacions (una 
mitjana de 100 persones a la setmana) i en 
la Primavera en bici, unes 1.300.

D’esquerra a dreta: Aleix Muñoz, guanyador en la categoria “escoles”, José 
Lorente, guanyador com  a participant de la Primavera en bici, i Rosa Prades, 
que va aconseguir la bici dins de l’apartat “equipaments i bicibox”

assenyalar l’alcalde, Antoni Pove-
da, durant l’acte de cloenda del curs 
d’aquesta iniciativa.
Aquesta actuació educativa pre-
tén anar “més enllà de la millora del 
rendiment acadèmic i indicir en els 
hàbits de treball, l’organització...” 

per això també ha estat molt im-
portant apropar aquest programa 
a les biblioteques, “facilitant habi-
litats i valors per a l’estudi: el si-
lenci, la concentració, la constàn-
cia, l’esforç, el respecte...” va afegir 
l’alcalde.
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Gent gran en acción

En el Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona, 41) • 93 477 00 51 • area@sjdespi.net

Más de una decena de actividades animó 
al colectivo a participar en su semana Web jove més interactiu

La renovada pàgina web municipal per a la 
gent jove de la ciutat s’obre encara més a les 
xarxes socials 

El web www.despijove.cat s’ha renovat. La pàgina, web de referència 
de la gent jove de Sant Joan Despí, ha canviat de disseny i ha ampliat 
els serveis que s’ofereix a aquest col·lectiu a través d’aquesta eina. Ara 
el disseny és molt més clar, atractiu i proper a les necessitats dels joves. 
Entre les novetats del nou web es troba l’accés, encara més directe, a 
les xarxes socials Facebook i Twitter, les més utilitzades arreu del món 
i que han esdevingut eines de comunicació clau entre els i les joves. 
A través d’aquestes, els joves poden intercanviar informació i estar al 
dia de totes les novetats d’una manera fàcil, simple i, sobretot, directa. 
El nou web dedica també un important espai a difondre les activitats, 
tallers i novetats que es fan al Casal de Joves El Bulevard. Una de les 
millores del web és la possibilitat de fer la preinscripció on line als 
tallers. A banda d’activitats puntuals, al web també es pot trobar in-
formació d’altres serveis que interessen la gent jove, com ara el Punt 
Jove de Salut, el Jovespí, a més d’altres projectes. El nou web l’ha fet 
l’empresa CTD, dirigida per un dels joves emprenedors instal·lats al 
Centre d’Empreses Jujol.

Més informació i activitats

Els Bad Students van ser els guanya-
dors de la tercera edició del Night Bucs 
Festival que organitza el Casal de Joves 
El Bulevard entre els grups que assagen 
habitualment a l’equipament. Com a 
premi, el grup actuarà durant la Festa 
Major (més informació ea la pàgina 19) 
i, a més, podran assajar durant un any 
de franc als bucs del casal de joves El 
Bulevard. El festival va lliurar dos guar-
dons més, un segon per a Niño Luckey 
–amb un premi de sis mesos gratuïts al 
buc– i un tercer per a Chacho Muchao, 
que podrà assajar de manera gratuïta 
durant tres mesos. En total es van pre-
sentar vuit grups, i cinc van arribar a la 
final que es va celebrar el 18 de maig.

Recollida d’invitacions per 
a la Festa dels 18!

Detall d’un dels apartats del nou web jove, www.despijove.cat

Ja està tot a punt per a una nova edi-
ció de la Festa dels 18!, que com sabeu 
s’adreça  la gent jove que enguany arriba 
a la majoria d’edat, és a dir, als que van 
néixer el 1994. La festa es farà a les 
piscines recreatives de la Fontsanta el 
proper 6 de juliol a partir de les 22.30 h. 
Les persones que hi vulguin participar 
(imprescindible fer els 18 anys durant 
el 2012) poden recollir les invitacions al 
Casal de Joves El Bulevard a partir del 
25 de juny.

La gent gran es uno de los colectivos más activos de la ciudad. Y así 
lo ha demostrado durante la Setmana de la Gent Gran que, hasta 
el 18 de mayo, les ha ofrecido todo tipo de propuestas lúdicas, 
deportivas yculturales para pasar buenos ratos en compañía. Sin 
duda, una de las actividades más participativas fue la muestra de 
talleres que llenó la plaza del Centro Cívico de les Planes durante 
toda la jornada. Demostraciones de yoga, de ejercicios de relaja-
ción o un desfile de moda, fueron algunas de las actividades más 
seguidas. Muy participativa fue también la Muestra de Pasteles (se 
presentaron hasta 52 postres), el itinerario a pie por la ciudad o la 
merienda y baile que cerró la Setmana de la Gent Gran 2012.

Inscripciones a los nuevos talleres de la gent gran
del 2 al 31 de julio y del 3 al 21 de septiembre

Informática • inglés • costura • manualidades • encaje de bolillos • 
coreografías y bailes de salón•  memoria • gimnasia terapéutica • 

yoga y relajación • gimnasia integral (nou)

Bad Students guanya  la 
3a edició del Night Buc 
Festival del casal de joves

De arriba a abajo, personas 
mayores realizando estira-
mientos en la muestra de 
talleres;  grupo de las parejas 
que han celebrado 50 años 
de casados; detalle del baile 
y merienda que puso el bro-
che de oro a la Setmana de 
la Gent Gran 2012 y taller de 
encaje de bolillos
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Despientitats, un portal innovador
Entre d’altres, durant la jornada es va anunciar la posada en marxa d’un carnet 
d’usuari del Punt d’Assessorament i Informació Despientitats (PAID)

El Punt d’Assessorament i Informa-
ció Despientitats (PAID), servei 
gestionat per l’entitat Trimatge en 

conveni amb l’Ajuntament, va realitzar 
el 24 de maig la trobada anual de tre-
ball que realitzen les entitats del portal 
Despientitats. La jornada, que serveix 
per posar en comú les experiències al 
voltant del portal, va comptar amb una 
cinquantena de representants d’una 
bona part de les 64 entitats que formen 
Despientitats. Es tractava de fer balanç 
però també d’analitzar en quins aspec-
tes es pot millorar aquesta eina que ha 
fet que la pràctica totalitat de les entitats 
tinguin web. De fet, al juliol es penjarà 
un vídeo que resumeix aquesta trobada.
La sessió va servir també per explicar 
algunes novetats. Una de les més im-
portants és que a partir d’ara les entitats 
amb pàgina al portal hauran de signar 
un codi ètic amb el qual es compro-
meten a fer-se responsables dels seus 
continguts, i a no utilizar aquest espai 
de manera inadequada. També es van 

Un nou model de societat? El cicle solidari 
Utopies concretes per un món millor ha tan-
cat les activitats aquest mes amb un balanç 
de participació força positiu. Prop d’un 
centenar de persones van seguir la xerrada 
sobre el moviment del “decreixement” de 
l’economista i president de Justícia i Pau, 
Arcadi Oliveres, al Centre Cívic Les Planes, 
mentre que unes 80 van assistir al Centre 
Cultural Mercè Rodoreda per saber-ne més 
sobre la banca ètica a través d’una xerrada 
amb Isabel Sánchez, directora de la zona est 
de Triodos Bank Catalunya. També s’ha fet 
una exposició i tallers a l’Institut Francesc 
Ferrer i Guàrdia.

El president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb la regidora de Cooperació 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, Eugenia Sánchez

Trobada de les entitats del portal

lliurar els primers carnets d’usuaris del 
PAID, el servei creat per incrementar 
l’autonomia de les associacions en la 
gestió i organització dels seus webs, ubi-
cat al Casal d’Entitats Picasso. Les enti-

tats que no hi van poder assistir poden 
recollir els seus carnets al mateix PAID. 
També es va aprofitar aquest marc per 
lliurar diplomes de reconeixement a al-
gunes de les entitats del portal. 

Webs amb reconeixement. A la imatge, els representants de les entitats que van parti-
cipar a la trobada amb el regidor de Cultura, Àlex Medrano. Entre elles es troben les cinc 
associacions que han rebut reconeixements a diferents pràctiques destacades: AMPA de 
l’escola Pau Casals (per la posada en marxa d’un butlletí electrònic); Centre Excursionista 
Despí (concurs interactiu amb la ciutadania); AMPA Joan Perich Valls (web amb informació 
al dia); Violeta (esforç per mantenir-la viva) i Club de Hoquei en línea Jujol Sant Joan Despí 
(web actualitzada que rep més visites).

Hi haurà premi per a les millors fotografies, que s’exposaran a Firadespí. 
El Butlletí de setembre en publicarà una selecció.

1     Inscriu-t’hi 
i recull la bandera de Sant Joan Despí, 
del 27 de juny al 27 de juliol a:

• L’ÀREA de Serveis a la Persona.
 Av. Barcelona, 41
De dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h.
• Grup de fotografia LA FINESTRA, 
Centre cívic les Planes
dimarts i dijous, de 18 a 20 h.

2    fes-te una foto 
amb bona resolució al teu destí de vacances

3    envia-la per correu electrònic a 
vacances@sjdespi.net
abans del 2 de setembre



18 19

Mercè Sampietro obrirà la festa
La protagonista de La Riera (TV3) serà l’encarregada de llegir el pregó, dijous 21 de juny

La veiem cada tarda a La Riera, la sèrie de TV3 on interpreta el paper de 
Mercè Riera, la matriarca de la família protagonista. Mercè Sampietro, nas-
cuda a Barcelona el 1947, és una de les actrius més populars i valorades 
de l’escena catalana i espanyola. A banda de nombroses sèries de televisió 
(Nissaga de poder, Laberint d’ombres, Porca Misèria, Pepe Carvalho...) ha 
participat en més d’una cinquantena de pel·lícules, moltes de gran èxit, com 
Lugares Comunes, per la qual va aconseguir el Goya a la millor actriu prota-
gonista i la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià l’any 2002, guardó 
aquest últim que ja havia obtingut l’any 1985 amb Extramuros. El seu èxit 
professional va arribar amb Gary Cooper, que estás en los cielos (1980), de 
Pilar Miró, directora amb la qual va treballar en moltes ocasions, tot i que 
ha estat sota les ordres dels principals directors de cinema del país: Montxo 
Armendáriz, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Colomo... El teatre, 
el cinema i la televisió han donat forma a una llarga trajectòria professional 
que fins i tot la va dur a la presidència de l’Acadèmia de les Arts i les Cièn-
cies Cinematogràfiques d’Espanya, des del novembre de 2003 fins al desem-
bre de 2006. Amb aquest pregó (21 de juny, 20.15 h, plaça de l’Ermita), de 
ben segur, la Festa Major començarà amb molt bon peu.

Una de les actrius més prestigioses de l’escena espanyola i catalana

FESTA MAJOR

Dissabte, dia 23 de juny, orquestres 
de qualitat amb música en directe a 
tots els barris de la ciutat

La nit de Sant Joan, la més màgica de l’any, té a Sant Joan 
Despí un significat encara més especial: estem de Festa Ma-
jor. I per això, la ciutat s’omple de ball i de música amb un 
conjunt de revetlles que sempre destaquen per la seva qua-
litat. Enguany, per exemple, tindrem les tradicionals revet-
lles a la plaça de l’Ermita del barri Centre (amb l’actuació de 
l’orquestra OEM, a la fotografia superior); a la plaça del Mer-
cat del barri de les Planes (on actuarà l’orquestra Gramola); a 
la plaça de l’Estatut de Residencial Sant Joan (on després d’un 

sopar de germanor actuarà l’orquestra Matinada), i a la plaça 
de Maria Aurèlia Capmany de Pla del Vent-Torreblanca (que 
tindrà a l’orquestra Salamandra per animar la nit). Totes qua-
tre començaran a tocar a les 11 de la nit de dissabte, 23 de 
juny, tot i que abans hi haurà algunes propostes avançades 
com ara els sopars i balls de veïnat que s’organitzen al passeig 
del Canal, a la plaça de la Sardana, aquest darrer pensat com  
a ‘sopar de carmanyola’ (tots dos, a les 21 h) o al carrer To-
rrent d’en Negre amb activitats durant tot el dia.

Nit jove plena de ritme amb...
Bad Students i festa 
Flaixbac FM

Quina nit tindrem divendres 22 de 
juny al parc de la Fontsanta! El ritme 
més jove, d’aquí i d’allà, envairà el re-
cinte festiu a partir de les 23 hores. 
Primer, amb l’actuació dels Bad Stu-
dents, el grup que va aconseguir el 
primer premi en la segona edició del 
Night Bucs Festival, el concurs que 
organitza el casal de joves El Bule-
vard entre els conjunts que assagen als 
bucs municipals. Així, els cinc com-
ponents dels Bad Students tindran la 
seva oportunitat de tocar davant el 
gran públic els seus ritmes que barre-

gen el rock i el punk experimental. I 
després d’aquesta actuació, els joves de 
la ciutat podran ballar amb la millor 
festa de DJ amb la festa VaParir Tour, 
de l’emissora Ràdio Flaixbac. La festa 
comptarà amb la presència dels locu-
tors estrella de l’emissora: Carles Pé-
rez, presentador del programa El matí 
i la mare que el va parir, Andreu Pre-
sas, de Batec de Nit i Roger Carandell, 
de Bac Up. Música, un grup de ball, 
confeti i pirotècnia en un espectacle 
on sonaran els èxits del moment, tant 
nacionals com internacionals.

El santjoanenc Bad Students ha estat el conjunt 
guanyador del concurs de grups locals Night 
Bucs Festival 2012

Consulteu més detalls del programa a l’Agenda del Butlletí i a www.sjdespi.cat

Els locutors més populars 
de Ràdio Flaixbac animaran 
una nit plena d’èxits amb el 

show  ‘VaParir Tour’

Anem de
revetlla

1918

Pilarin Bayés, 
l’autora del cartell
Pilarin Bayés (Vic, 1941) ha publicat més de 765 llibres, alguns traduïts a 
vuit idiomes. Ha col·laborat en innombrables publicacions, exposicions 
d’obra original, i els seus dibuixos s’han aplicat a tot tipus de suports i 
formats. L’autora va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i 
allí la descobreix la pedagoga Marta Mata, que la introdueix en el món 
professional. L’any 1964 publica el seu primer conte per a nens, El meu 
pardal, i comença a col·laborar amb la revista Cavall Fort. 
El modernisme ha estat la font d’inspiració que Bayés ha pres per elabo-
rar el cartell de Festa Major. Una Torre de la Creu plena dels personatges 
que ens acompanyaran aquesta festa, els gegants, els infants gaudint... 
un reclam ben acolorit amb el inconfusible segell Bayés. L’any 1991 la 
Generalitat de Catalunya li va donar la Creu de Sant Jordi i, a l’abril del 
2011, Vic li va concedir la Medalla d’Or de la ciutat. Per aquest motiu es 
va fer una gran exposició antològica Benvinguts al circ de la Pilarin que  
itinera  per diferents ciutats. Fins a l’11 de setembre, el Palau Robert acull 
una exposició dels seus 50 anys de dedicació al dibuix.
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el grup català més divertit del moment,
Els Catarres, en concert la nit de Sant Joan
La Xoni de Castefa els ha fet famosos i ha 
fet popular la seva música fresca i diverti-
da, però amb un bon component irònic. Els 
Catarres són un grup de música català d’estil 
pop-folk format per Èric Vergés i Jan Riera, 
d’Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. 
Amb la cançó Jenifer van saltar a la fama 
l’estiu passat després que el seu primer grup 
de cançons va estar disponible exclusivament 
a Internet; entre aquestes hi havia la Jenifer, 
un tema que parla de l’amor prohibit entre un 
patriota català i una xoni, i que ràpidament 
va esclatar a la xarxa: el juny del 2011 el ví-
deo a YouTube d’aquesta cançó arribava a les 
200.000 visites i a mitjan setembre s’acostava 
a les 800.000, tot gràcies al boca-orella. A co-

mençament d’octubre va arribar al milió de 
reproduccions i va rebre multitud de versions. 
Finalment, al novembre de 2011 va sortir a 
la venda el seu primer àlbum, Cançons 2011, 
amb 13 peces, quatre d’elles inèdites. Tot i que 
el disc es va poder comprar a les botigues, les 
cançons es van poder trobar gratuïtament 
a Internet. El març passat Els Catarres van 
guanyar el Premi Enderrock 2012 a la millor 
lletra de cançó per, precisament, Jenifer. 
Aquest estiu engeguen la Gira Bandarra 2012 
amb la presentació de noves cançons, que po-
drem conèixer al concert de la nit de la revet-
lla, dissabte 24 al parc de la Fontsanta, trenta 
minuts després de tocada la mitjanit (00.30 
de diumenge).

A l’escenari del parc, 
dissabte 23 de juny, poc 
després de la mitjanit amb 
la Jenifer de ‘Castefa’

Els nens i les nenes tindran la seva pròpia súper festa al parc Fontsanta

El popular Club Súper 3 de TV3 oferirà l’espectacle musical 
Superaventura amb el grup musical SP3 i el conte El poble que 
estalviava aigua, amb el Pau, un dels personatges del club Tornen l’espectacular 

màgia d’Antonio Díaz i 
l’humor de Chapertons
Sorprenent i increïble. Així es defineix 
l’espectacle d’Antonio Díaz que podrem 
tornar a veure divendres, 22 de juny, a 
la plaça de Maria Aurèlia Capmany (23 
h). A la mateixa hora, però a la plaça de 
l’Estatut, teatre còmic amb Chapertons i 
l’espectacle ‘Boom’

Música i ball amb 
l’orquestra Girasol
Una orquestra de les de ‘tota la vida’ 
per a la nit de divendres 22 de juny. 
30 anys i 2.000 cançons diferents 
són una garantia perquè tothom 
en gaudeixi i pugui ballar aquella 
cançó que li agrada. A la plaça de 
Catalunya, a mitjanit.

Trobada castellera
Aquest any tindrem castells, i dels 
bons, amb les colles de Cornellà, 
d’Esplugues i de Sant Cugat. El dia 
24, a les 19.30, a la plaça de l’Ermita. 
Us hi esperem per fer pinya i ajudar a 
aixecar els castells.

Els gegants tornaran a 
omplir els carrers
I serà la 20a trobada de gegants de Sant 
Joan Despí, dissabte 30 de juny a partir 
de les 19 hores (una hora abans, plantada 
de gegants) des de Baltasar d’Espanya 
amb recorregut pel barri Centre.

Dansa, flamenc...  molts 
balls els dies de festa
Balls i danses en totes les vessants. De 
la Vetllada Flamenca del CCA Vicente 
Aleixandre de divendres, 22 de juny 
(21.30 h, plaça del Mercat) al festival 
de l’Esbart Dansaire, també el dia 22 
(22 h, plaça de l’Ermita) passant per 
la mostra de coreografies Endansa, de 
l’entitat Dansadespí, els dies 16 i 17 de 
juny al teatre Mercè Rodoreda.

Consulteu més detalls del programa a l’Agenda del Butlletí i a www.sjdespi.cat

El tradicional correfoc, 
dissabte 30 de juny
A dos quarts de deu es concentraran 
les 8 colles i els dracs participants 
per començar el recorregut a les 
22 h a la plaça del Mercat,  on, 
després de recórrer diferents carrers 
de les Planes, acabaran amb una 
petardada final.

Exposició d’artistes de 
Sant Joan Despí
Un conjunt de 49 artistes de la ciutat, 
de diferents disciplines, s’agrupen en la 
tradicional exposició de Festa Major. 
Del 20 de juny al 15 de juliol, el Centre 
Jujol-Can Negre acollirà la mostra que 
vol aprofitar la festa per difondre l’art 
que es fa a Sant Joan Despí.

Els comerciants sortegen lots de cava i 
coca i tornen amb la ‘II Ruta de la tapa’
Els comerciants de Sant Joan Despí tornen a fer-nos 
propostes per viure la festa amb molt de gust. D’una 
banda, 41 establiments de restauració oferiran, per només 
un euro i mig, una tapa i una beguda. A més, l’associació 
Activa Despí sortejarà, a través dels establiments 
associats, 30 lots de coca i cava, i els mercats municipals 
organitzen un taller de castells amb xocolatada (dia 22, a 
les 18 h, al mercat de les Planes) mentre que al del Centre 
(dia 23, de 10 a 14 h) repartiran coca i cava. 

i el castell de focs, diumenge 24, al parc de la Fontsanta (22.45 h)
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Súper Festa Major...

De ben segur, no hi cap infant que no cone-
gui alguna de les cançons del club infantil 
més gran de Catalunya, el Club Súper 3. Els 
nens i les nenes de Sant Joan Despí podran 
cantar i ballar aquestes cançons diumenge 
24 de juny, al parc de la Fontsanta, a partir 
de les 21 hores. A l’escenari de la Festa Ma-
jor actuarà el grup SP3 (a la foto), la banda 
del Club Súper 3, que presentarà l’espectacle 
musical Superaventura... però encara n’hi 
haurà més: en Pau, un dels personatges més 
populars d’aquest club televisiu posarà en 
escena el conte El poble que estalviava aigua. 
Diversió, ritme, alegria i una bona dosi de 
conscienciació ecològica són els ingredients 
per a la tarda del dia de Sant Joan.

...  i un munt d’històries 
 per als infants

Els infants viuen la festa amb una especial intensitat. Per això, el cap de 
setmana de  Festa Major s’omple d’activitats per als nens i les nenes que, 
a banda de l’espectacle musical dels SP3, tindran un munt de propostes. 
Divendres, 22 de juny, tenim els contes sota aigua amb l’espectacle Neda 
que neda (al centre Mercè Rodoreda, 19 h) i un taller casteller i xocolatada 
(davant el mercat de les Planes, a les 18 h); dissabte, dia 23, espectacle amb 
aigua Anima’t Xop! (pl. Ermita a les 12 h), el castell de sorra amb jocs ge-
gants (pl. del Mercat, 11 h) i un espai dedicat a les titelles (p. Catalunya 18 
h). Per diumenge, destaca el taller Els detectius i el pou amagat a Can Negre 
(12 h) i les històries d’aigua de la plaça de Mercat (12 h).
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CULTURA

Can Negre ens mostra l’obra d’una 
cinquantena d’artistes de la ciutat

Del 20 de juny al 15 de juliol

Al juliol, més propostes culturals
Les festes del Carme, a les Planes, se celebraran del 13 al 15 de juliol 

Després de Festa Major encara ens esperen noves activitats 
lúdiques i culturals per a grans i petits i per a tots els gustos. 
Tornarà una cita clàssica de l’estiu, el cinema a la fresca al 

parc de la Fontsanta (7 i 21 de juliol). Després de les festes de 
Pla del Vent-Torreblanca, al juliol serà el torn d’altra festa de 
barri, les de les Planes. 

L’exposició Artistes de Sant Joan Despí arriba enguany a la vintena edició

Des de fa vint anys, 
l’Ajuntament aprofita el 
marc incomparable de tro-

bada que representa la Festa Major 
per obrir una convocatòria a tots 
els artistes de la ciutat que vulguin 
mostrar les seves obres.  Enguany, 
s’hi han sumat 49 autors i autores 
a través dels quals descobrirem les 
seves inquietuds artístiques expres-
sades mitjançant una àmplia gamma 
de tècniques i estils, de la pintura a la 
ceràmica, del realisme a l’abstracció 
més contemporània... en definitiva, 
una finestra oberta al coneixement 
del ric món artístic dels artistes de 
Sant Joan Despí. L’exposició Artistes 
de Sant Joan Despí es podrà visitar 
al Centre Jujol-Can Negre del 20 de 
juny al 15 de juliol. 

Artistes de Sant Joan Despí, del 20 de juny al 15 de juliol, 
Centre Jujol-Can Negre
Horari d’exposicions: de dimarts a divendres de 10 a 13 h, de di-
marts a dissabte de 17.30 a 20 h i diumenges i festius de 12 a 14 h.

Cinema al parc, festes de barri...

Cinema al parc de la Fontsanta

Festes del Carme a les Planes, del 13 al 15 de juliol

7 de juliol, a les 22 hores (castellà)
Super 8 (aventures fantàstiques)

21de juliol, a les 22 hores (català)
School rock band (musical juvenil)

Dirigida per JJ Abrams (guionista i director de sèries tan conegudes 
com Perdidos, Alcatraz o Fringe, entre d’altres) Super 8 ens porta a 1979 
per explicar-nos la història d’un grup de joves que són testimonis d’un 
xoc de trens catastròfic mentre rodaven una pel·lícula de zombies en 
format super 8. Els joves comencen a sospitar que darrere de l’accident 
s’amaga algun fet inexplicable ja que de cop es comencen a produir un 
seguit de desaparicions.

Todd Graff  dirigeix Aly Michalka , Vanessa Hudgens i Gaelan Connell, 
entre d’altres, en aquesta comèdia musical adreçada al públic juvenil, 
un gènere que en els darrers anys ha guanyat adeptes. Will Burton és un 
perdedor acostumat  a ser ignorat pels seus companys de classe. Però la 
seva mala sort acaba quan la carismàtica animadora Charlotte Banks li 
demana ajuda per al seu grup de rock, que somia guanyar el Bandslam. 
una popular batalla regional de bandes.

La Comissió de Festes del barri ha preparat un 
cap de setmana ple d’activitats per a totes les 
edats. Després del pregó, enguany a càrrec de 
Luis Polo, veí molt implicat en la vida associa-
tiva del barri, hi haurà un festival d’actuacions 
a la plaça del Mercat. L’endemà ens aixecarem 
amb una cercavila de gegants i després po-

drem conèixer la feina de les entitats amb una 
mostra de tallers (11.30 h) per continuar amb 
la botifarrada popular. A la tarda, animació i 
berenar infantil, fins al sopar –ball inclòs–, un 
dels actes més populars de les festes. I diu-
menge, exposició de cotxes antics, jocs d’aigua 
i havaneres i rom cremat.

Imatge de la inauguració de 
l’exposició sobre Picasso de 
l’alumnat de l’Escola Municipal 
d’Art que hem pogut veure fins 
al 10 de juny

Al juliol, inscripcions als cursos i tallers 
de l’Escola Municipal d’Art
L’Escola Municipal d’Art avança les inscripcions dels cursos anuals (ceràmica, pintura, moda, imat-
ge digital, ioga i cuina), trimestrals i mensuals al mes de juliol. Així, del 2 al 13 de juliol s’obren les 
inscripcions als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí, i a partir del 16 de juliol per a tothom. 
Podeu consultar tota l’oferta al Centre  Jujol-Can Negre, seu de l’Escola Municipal d’Art.

Més informació:  Centre Jujol-Can Negre (pl. de Catalunya, s/n, telèfon 93 373 73 63)
22
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Cruz de Mayo •  Orles Jaume Salvador i Pedrol • Portes obertes Solidança • Jornada Asalre • Premis Semillero Azul • 
El Brot estrena film • Festival de Primavera de l’Esbart • Biblioteca internacional • Premi de Dansa

Cruz de Mayo plena de ritme i colors

25

EN IMATGES

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va organitzar el 12 i 13 de maig la festa de la Cruz de Mayo, una activitat que 
dóna la benvinguda a la primavera amb música i, és clar, flors, moltes flors que van guarnir la creu que dóna nom a la festa. 
Durant la festa van actuar els grup de danses, el coro Daraja i alumnes de l’entitat, a més de Los de Almonte i el grup Brisas.

El Brot, de pel·lícula

L’entitat va celebrar 
el 20 de maig la 
XVa edició de la 
jornada de portes 
obertes que mostra 
a la ciutat la seva 
feina. Enguany, el 
pregoner ha estat 
l’actor Santi Millán. 
La recaptació de 
les activitats que 
es van fer, com ara 
el dinar popular, 
es va destinar a 
la Marató de la 
Pobresa de TV3.

Festival de Primavera de l’Esbart
L’entitat va celebrar, el 20 de maig, la trenta-cinquena edició del seu fes-
tival de Primavera amb una magnífica representació dels balls populars 
catalans. A la imatge, un moment de l’actuació de l’Àliga, maces i plens 
de la patum de Berga.

Lliurament d’orles al Salvador i Pedrol

Un moment feliç. 
L’alumnat de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol 
que ha finalitzat els estudis 
de batxillerat va recollir, el 
18 de maig, les seves orles. 
25 alumnes van recollir 
el recordatori de la nova 
promoció que ha assolit 
els estudis de batxillerat. 
A la foto, l’alcallde, Antoni 
Poveda, amb els alumnes 
que van participar a l’acte, 
i professors i professores de 
l’institut.

Portes obertes a Solidança

Jornada d’Asalre
La jornada de treball que organitza cada any 

l’associació d’alcohòlics rehabilitats, Asalre, va tractar 
aquest any sobre el fenomen del “botellón” i els joves. 

A la fotografia, l’alcalde, Antoni Poveda, amb José 
Díaz, president d’Asalre i Montserrat Pérez, regidora 

de Polítiques de Benestar Social de Cornellà

Premis literaris del Semillero Azul

L’entitat va lliurar els premis del 
XXI Certamen de Poesia el passat 
2 de juny. A la imatge, els guar-
donats: Ana Isabel Pérez, primer 
premi; Elvira Gil, segon i Víctor 
Cumplido, tercer. Durant la vetlla-
da es van lliurar també els premis 
Rosa Azul a la Colaboración a 
Ana Isabel Pérez; a la Constancia, 
a títol pòstum, a Antonia Asensio 
–el premi el va recollir la seva filla, 
Aurora Tomás– i a la Cultura, a 
Antonina Rodrigo.

El 4 de juny, el Teatre Mercè Rodoreda va acollir l’estrena de 
la pel·lícula Muffy, creada i protagonitzada per alumnes de 
l’escola El Brot amb la col·laboració de Fonamentum, una 
entitat sense ànim de lucre. El projecte ha comptat amb la 
col·laboració de actors i actrius com Àngels Bassas, Cristina 
Pineda, Mingo Ràfols o Sílvia Sabaté entre d’altres.

Visita internacional

El 23 de maig, 
amb motiu de la 
celebració, a Bar-
celona, del congrés 
internacional Met-
lib (Metropoiltan 
Libraries 2012), un 
grup de 33 perso-
nes d’Estats Units, 
Finlàndia, Holan-
da, Canadà, entre 
d’altres, va visitar 
les instal·lacions 
de la biblioteca 
Mercè Rodoreda. 
El grup va ressal-
tar la qualitat de 
l’equipament.

Premi de dansa jove Jujol
Uns 200 ballarins i ballarines de 15 escoles 
d’arreu de Catalunya van participar, del 12 al 
13 de maig, a la tercera edició del Premi Jujol de 
Dansa Jove que organitza l’entitat Dansadespí.

24
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 fi de curs del cicle de sortides per a la  
 gent gran que s’organitzen a la ciutat.  
 En acabar, un sopar de carmanyola al  
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eXPOSICIOnS

21 dijous

 a les 19.30 hores

 ►   TOC D’INICI FESTA MAJOR 
		 plaça	de	l’Ermita				 	 	
  amb l’actuació de CHAPERTONS

Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 20.15 hores

 ►   PREGÓ: Mercè Sampietro
 ► 		 plaça	de	l’Ermita

 i tot seguit TRONADA D’INICI i 
 BALL DE GEGANTS

22 divendres 19.30 hores

 ►   NEDA QUE NEDA:   
  CONTES SOTA L’AIGUA

 ► 		 Pati	del	Dimanat	(Bilioteca	M.	Rodoreda)
  a càrrec de LA BLEDA

 ►   20  hores     
     TaST CeC de CaVeS

 ► 		 centre	cívic	Antoni	Gaudí

 18 a 20 hores

 ►   TALLER CASTELLER
 ► 		 davant	Mercat	de	Les	Planes

  inclou una xocolatada

23 dissabte a partir de les 8 h

 ►   DIADA DE FESTA MAJOR 
 ► 		 carrer	Torrent	d’en	Negre		 	 	

      matinades, lluïment de gralles, vermut popular,  
      gelatada, concert de Bad Students, sopar i       
  espectacle de màgia      

24 diumenge
   10 hores

 ►   CONCURS-EXPOSICIÓ DE               
  PINTURA   

 ► 		 plaça	de	l’Ermita
  

 del 20 de juny al 15 de juliol
 ARTISTES DE SANT JOAN DESPÍ
 Centre	Jujol-Can	Negre
  selecció de peces de diferents disciplines d’artistes 
  de la nostra ciutat

  18 hores

 ►   DANSA BENÈFICA 
 ► 		 Teatre	Mercè	Rodoreda

Juny
 18 a 22.30 hores

 ►   REVETLLA GENT GRAN
 ► 		 casal	Can	Maluquer

 

 21.30 hores

 ►   VETLLADA FLAMENCA
 ► 		 davant	Mercat	de	Les	Planes

  amb el grup MALANDAR

 22 hores

 ►   FESTIVAL DE L’ESBART
 ► 		 plaça	de	l’Ermita

 23 hores

 ►   ESPECTACLE CHAPERTONS
 ► 		 plaça	de	l’Estatut

  presentant l’espectacle BOOM!

 23 hores

 ►   MÀGIA AMB ANTONIO DÍAZ
 ► 		 plaça	de	Maria	Aurèlia	Capmany

  un dels millors mags de l’actualitat

 23 hores

 ►   CONCERT BAD STUDENTS I FESTA  
  FLAIXBAC ‘VA PARIR TOUR’

 ► 		 parc	Fontsanta																																																																																					
  música rock/punk i festa DJ amb Carles Pérez,   
  Andreu Presas i Roger Carandell
  
 24 hores

 ►   Ball
 ► 		 plaça	de	Catalunya

 amb l’orquestra Gira-Sol

 10.45 hores

 ►   PARTIT DE FUTBOL
 ► 		 camp	municipal	del	Centre

 U.E. Sant Joan Despí i la U.E Cornellà

 11 hores

 ►   EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA
 ► 		 plaça	de	l’Ermita

 
 12 hores

 ►   ANIMA’T-XOP! 
 ► 		 plaça	de	l’Ermita

 festa infantil amb Yakumba

 11 hores

 ►   ACTIVITAT INFANTIL
 ► 		 plaça	del	Mercat

 amb castell de sorra i jocs gegants

 18 hores

 ►   Cal TITella
 ► 		 plaça	de	Catalunya

 espai dedicat al món de les titelles

 Durant tot la nit

 ►   REVETLLES NIT DE SANT JOAN
 ► 		 places	de	la	ciutat

 A les 21 h, sopar i ball de veïns al passeig del 
 Canal; 21 h, sopar de carmanyola i ball a la   
  plaça de la Sardana; 23 h, orquestra OEM  a la  
 plaça de l’Ermita; 23 h, orquestra GRAMOLA   
 a la plaça del Mercat; 21 h, sopar de germanor i a  
 les 23 h ball amb l’orquestra MATINADA a la plaça  
 de l’Estatut, i a les 23 h, orquestra SALAMANDRA  
 a la plaça M. Aurèlia Capmany.

 00.30 hores

 ►   REVETLLA JOVE AMB ELS CATARRES
 ► 		 parc	de	la	Fontsanta

 pop-rock amb una de les bandes joves de moda

 10 hores

 ►   TROBADA D’NTERCANVI DE               
  PlaQueS de CaVa

 ► 		 plaça	de	l’Ermita
 
 11 hores

 ►   ITINERARI MODERNISTA
 ► 		 Centre	Jujol-Can	Negre

 
 12 hores

 ►   TALLER INFANTIL: els detectius  
  i el pou amagat

 ► 		 Centre	Jujol-Can	Negre
 preu: 5 € (descompte 20% amb el carnet   
 de les biblioteques)

 12 hores

 ►   SARDANES
 ► 		 plaça	de	l’Ermita	 	 	 	

  amb la cobla Principal del Llobregat  

 12 hores

 ►   INFANTIL: Històries d’aigua
 ► 		 plaça	del	Mercat	 	 	 	

  amb LA TRESCA I LA VENDRESCA 

 19 hores

 ►   CONCERT DE SARSUELA
 ► 		 Teatre	Mercè	Rodoreda		 	 	

  preu: 3 € 

 19.30 hores

 ►   I TROBADA CASTELLERA
 ► 		 plaça	de	l’Ermita	 	 	 	

  castellers d’Esplugues, Cornellà i Sant Cugat

 20 hores

 ►   HAVANERES I ROM CREMAT
 ► 		 plaça	del	Mercat

 amb el grup CAVALL BERNAT

 del 25 de juny al 1de juliol
 ACTUA AMB ENERGIA
 centre	cultural	Mercè	Rodoreda
  dins la Setmana de l’Energia 2012. El dia 28 de juny, a  
  les 17.30 h, hi haurà un taller d’eficiència energètica.

 21 hores

 ►   ESPECTACLE AMB EL GRUP SP3  
		 parc	de	la	Fontsanta

 espectacle musical SUPERAVENTURA   
 amb el popular grup SP3 i el conte EL POBLE   
 QUE ESTALVIAVA AIGUA, amb la presència   
 d’en Pau, un dels personatges del    
 CLUB SÚPER 3 de TV3

30 dissabte

 a partir de les 22.15 hores

 ►   CORREFOC 2012
 ► 		 plaça	del	Mercat-carrer	JF	Kennedy		 	

  ESPECTACLE PIROTÈNIC   
  CORREFOC pels carrers JF Kennedy, plaça   
  d’Espanya, plaça Sant JOan, carrers   
  Trias de Bes, Mare de Déu de la Mercè,   
  Àngel Guimerà i plaça del Mercat.   
  ENCESA CONJUNTA DE LES COLLES  
  i PETARDADA FINAL,     
  a les 23.30 a la plaça del Mercat

  18 hores

 ►   TROBADA GEGANTERA
 ► 		 carrer	de	Baltasar	d’Espanya	 	

  a les 19 h, CERCAVILA pels carrers de  
  Baltasar d’Espanya, Bon Viatge, Jacint  
  Verdaguer,  les Torres, Baltasar d’Espanya,  
  Bon Viatge, Torrent d’en Negre i plaça de  
  Catalunya. En aquest punt, a les 20 h, 
  BALLADA DE GEGANTS

 21 hores

 ►   SOPAR POPULAR DE VEÏNS
 ► 		 plaça	del	Sol	Solet	 	 	

  amb BALL amb l’actuació de CLAU DE SOL  
  QUARTET

 22 hores

 ►   BALL DE GENT GRAN
 ► 		 plaça	de	la	Sardana	 	 	

     
 

1  diumenge

JulIOl

3  dimarts  21.30 hores

 ►   PASSEIG GENT GRAN PER  
  SANT JOAN DESPÍ amb sopar  
  de carmanyola 

 ► 		 sortida	des	de	l’ÀREA	(av.	Barcelona,	41)	
  

7  dissabte
 22 hores

 ►   CINEMA AL PARC: Super 8
 ► 		 parc	de	la	Fontsanta	 	 	 	

  cinema a la freca amb aquest film d’aventures
 

13 divendres
 Tot el dia

 ►   FESTES DEL CARME
de 9 a 12 h, al camp municipal TORNEIG 
DE FUTBOL amb finals a les 17.30 h; a les 
19 h, ACTIVITATS PER A JOVES a la plaça 
d’Antonio Machado. A les 21.30 h, PREGÓ a 
càrrec de Luis Polo, a  la plaça del Mercat. A 
la nit, FESTIVAL D’ACTUACIONS (22 hores) 
a la plaça del Mercat.

14 dissabte
 Tot el dia

 ►   FESTES DEL CARME
a les 11 h, CERCAVILA pels carrers del barri 
de les Planes; MOSTRA D’ENTITATS (11.30 
h) i BOTIFARRADA POPULAR (12.30 h) a 
la plaça d’Antonio Machado. a les 18.30 ANI-
MACIÓ INFANTIL amb berenar a la plaça del 
Carme i a les 21.30, SOPAR POPULAR AMB 
BALL a la plaça del Mercat.

15 diumenge
 Tot el dia

 ►   FESTES DEL CARME
a les 12 h, EXPOSICIÓ DE COTXES ANTICS 
a la plaça del Mercat. Després (12.30 h) 
JOCS D’AIGUA i INTERCANVI DE LLIBRES 
INFANTILS. Al vespre (20.30 h) HAVANERES 
I ROM CREMAT, també a la plaça del Mercat.

26
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Óscar Rescalvo: 
“No vamos a renunciar 
a este sueño”

Derrotó (2-1) al Taconense tinerfeño en la última eliminatoria de la promoción de ascenso a la 
Superliga femenina. Anteriormente había eliminado al Albacete

El pasado 27 de mayo fue un día 
histórico para el deporte de Sant 
Joan Despí y, más en concreto, 

para el barrio de Les Planes. El equipo 
sénior femenino del FC Levante Las Pla-
nas conseguía el ascenso a la Primera Di-
visión, la máxima en categoria femenina.
Después de una brillante temporada, en 
la que quedó contrapronóstico campeón 
de su grupo, dio la sorpresa eliminando 
en la primera eliminatoria de la promo-
ción de ascenso al Albacete y culminó su 
gesta en el segunda y decisiva frente al 
Tacuense de La Laguna (Tenerife).
El partido del día 27 tuvo todos los in-
gredientes que se pueden esperar en este 
tipo de encuentros decisivos: ilusión, 
emoción, tensión, intensidad en el juego 
y un gran ambiente en unas gradas a re-
bosar.
Un gol tempranero de las canarias al mi-
nuto 3 hizo temer lo peor. Pero las chicas 
de Albert Sánchez, espoleadas en todo 
momento por una afición totalmente en-
tregada, supieron dar la vuelta al marca-

dor, eso sí, con prórroga incluida ya que 
el partido concluyó en tablas (1-1).
Judit, autora de los dos goles planenses 
-espectaculares, por cierto-, y Cristina 
bajo los palos evitando la reacción de las 
tinerfeñas, fueron las grandes protago-
nistas de un equipo que, en general, rayó 
a gran altura.

Al final, fiesta grande en el cesped donde 
las jugadoras fueron felicitadas efusiva-
mente por la afición.
En el Levante esperan que el campo re-
gistre un lleno total la próxima tempo-
rada con la visita de equipos como FC 
Barcelona, R. Vallecano, Espanyol, Bil-
bao, R. Sociedad... 

Al Campionat d’Europa de Patinatge Artístic, celebrat a Blanes

Presidente del FC Levante Las Planas

El equipo confía en poder reforzarse con 
jugadoras cedidas por el Barça 

Las eliminatorias de promoción comienzan el 13 de mayo¡Jugadoras de primera división! 
El Levante Las Planas asciende a la máxima 
categoría del fútbol femenino

En un partido intenso y emocionante, el Levante consiguió una gesta histórica

Si circulaban rumores de una posible renuncia de la ca-
tegoría por motivos económicos, el presidente de la 
entidad, Óscar Rescalvo, se encarga de desvanecerlos: 

“No vamos a renunciar a este sueño. El Levante jugará la 
próxima temporada en la Superliga. El aval que ponen es 
asumible, después depende de cada club a la hora de cos-
tear los desplazamientos. Con el soporte del Ayuntamien-
to y la ayuda de patrocinadores se conseguirá que el nom-
bre de Sant Joan Despí se pasee por toda España también 
en esta faceta”.
Lo que está claro es que el equipo tendrá que reforzarse. “Ha-
remos fichajes –apunta Rescalvo– para hacer una competi-
ción digna y salvar la categoría”. El club confía también en 
que fructifiquen las gestiones que ya se han iniciado con el 
Futbol Club Barcelona para conseguir cesiones del equipo B 
azulgrana. “Sería un beneficio mútuo –recalca el presiden-
te- ya que nosotros tendríamos jugadoras de nivel y para 
el Barça supondría que sus jugadoras ganaran experiencia 
y tuvieran el aliciente de jugar en la Superliga”.
Se creará también un carnet de socio específico para el equi-
po femenino con descuentos para viajar con el equipo.

DESPÍ ESPORT

Rescalvo desmintió los rumores que apuntaban una posible 
renuncia al ascenso por motivos económicos

Los aficionados fueron un factor importante ya que no 
dejaron de animar ni un instante

La afición hizo el 
pasillo a las 
jugadoras, que se 
retiraron llorando 
de emoción

DAMM i Santboià, campions a la Diada de Promeses organitzada pel Levante
El Futbol Club Santboià en categoria pro-
meses i la DAMM en prebenjamins han 
estat els campions de la tradicional Diada 
de Promeses que organitza el Levante Las 
Planas com a comiat de temporada per als 
jugadors més petits. L’equip planenc va ser 
tercer en ambues categories. També partici-
pava l’equip B en prebenjamins, que va ser 
quart.
El torneig, un clàssic del futbol base 
santjoanenc ja que es disputa des de fa 12 
temporades, ha comptat enguany també 
amb la participació del CF Pallejà i de la 
UD Viladecans.
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Els estudiants que s’abonen aquest mes 
als poliesportius tenen matrícula gratuïta

Obert el període d’inscripcions i renovacions als poliesportius municipals

Enguany, la novetat més im-
portant de cara a la nova tem-
porada 2012-2013 als polies-

portius municipals Francesc Calvet 
i Salvador Gimeno és la promoció 
adreçada als estudiants d’entre 16 i 
25 anys perquè puguin posar-se en 
forma aprofitant el temps lliure. Així, 
només amb el fet de realitzar la ins-
cripció durant el present mes de juny 
disposaran de la matrícula gratuïta 
per als diferents abonaments.

Inici de renovació i 
inscripcions als cursos dels 
poliesportius
La renovació per als usuaris ac-
tuals (infantils i adults) dels cursos 
d’activitat aquàtica i activitat física 
als poliesportius s’ha fet fins al 17 de 
juny, i els canvis de grup per edat, els 

dies 18 i 19. Per a altres canvis, s’han 
reservat els dies compresos entre el 20 
i el 25 de juny. Les noves inscripcions 
es podran fer efectives del 2 al 10 de 

juliol per a residents a Sant Joan Des-
pí i, a partir de l’11 de juliol, s’obrirà 
la inscripció també a les persones re-
sidents a d’altres poblacions.

La promoció s’adreça a joves estudiants d’entre 16 i 25 anys

Este mes de junio estará operativa la nueva web municipal 
dedicada al deporte, que nace con la intención de dar un mejor 
servicio a la ciudadanía con toda la información deportiva de 
Sant Joan Despí. La página diferencia dos partes muy signifi-
cativas. Una primera con toda la información relacionada con 
los polideportivos, donde se puede obtener cualquier informa-
ción relacionada con ellos, (servicios que se ofrecen, abonos, 
programa, horarios de las actividades... así como la descripción 
de cada una ellas, noticias, etc). La otra parte está destinada a 
toda aquella información que generan las entidades deportivas 
del municipio, o todo lo relacionado con el deporte popular, de 
ocio y recreativo o de uso libre que se desarrolla en la ciudad. 
Se puede encontrar la relación de entidades, la red de equipa-
mientos deportivos que hay en Sant Joan Despí, tanto de uso 
regulado como libre, los actos deportivos más significativos o la 
agenda deportiva del fin de semana.

Sant Joan Despí vuelve a acogerse a una prueba atlética relacionada con el Barça

www.despiesport.cat, todo el deporte local en un click

Els poliesportius municipals faciliten ara l’accés a l’esport als estudiants

El passat diumenge 13 de maig es va dur a terme la 
desena edició de la Trobada de Minihandbol de Sant 
Joan Despí, amb un magnífic ambient esportiu i de 
festa. La competició es va desenvolupar al llarg de tot 
el dia en 12 pistes de joc, amb un total de 101 partits 
i la participació de 46 equips d’arreu de Catalunya.
En total, a l’entorn de 500 infants de 6 a 12 anys van 
poder gaudir d’una jornada de competició, però 
també d’esbarjo (hi havia una zona recreativa per a 
ells), de convivència i relació. L’activitat es completa-
va amb diferents sortejos de material esportiu al llarg 
de la jornada i un acte de cloenda amb sorpreses.
L’Handbol Sant Joan Despí es va proclamar campió 
en categoria aleví, tant masculina com femenina, el 
Balonmano La Roca ho va fer en benjamins -també 
en ambdues categories-, mentre que en prebenja-
mins mixtos el guanyador va ser l’equip de l’Handbol 
Santpedor.
En l’acte de cloenda es va comptar amb la presèn-
cia dels jugadors del primer equip del FC Barcelo-
na d’handbol Rául Entrerios i Cristhian Ugalde que, 
junt al president de la Federació Catalana d’Handbol, 
Tomás Moral; el regidor d’Esports de Sant Joan Des-
pí, Ferran Liesa, i el president de l’Handbol Sant 
Joan Despí, Josep Bracons, van fer el lliurament de 
premis. Finalment, cal destacar que a l’entorn de 100 
persones del l’Handbol Sant Joan van col·laborar 
amb els diferents àmbits de l’organització. 

El Torneig Francisco Becerra va incidir enguany en el foment de l’handbol

Diumenge 20 de maig es va celebrar 
una nova edició del torneig Francisco 
Becerra, que promou l’AVV Les Planes 
per fomentar l’esport entre els escolars i 
en reconeixement a una persona que va 
destacar pel seu suport a l’esport san-
tjoanenc. Aquesta edició ha estat dedi-
cada a la promoció de l’handbol i, per 

aquest motiu, l’Associació de Veïns de 
Les Planes i l’Handbol Sant Joan Despí 
han treballat colze a colze. 
Durant els últims tres mesos un grup 
d’entrenadors ha contactat amb els 
centres escolars de primària per fer 
sessions especials d’handbol a les clas-
ses d’educació física i posteriorment 

Més de 300 escolars han participat en el torneig Becerra d’aquest 2012

Al voltant de 500 
infants, en la desena
Trobada de Minihandbol

Es van disputar un centenar de 
partits en diferents pistes

entrenaments en horari extraescolar. 
Aquestes sessions les han realitzat els 
entrenadors del club: David Gil, Oscar 
Ruiz, Javi Alcaide, Pol Sabaté i Sergio 
Ramos, amb la direcció del responsable 
del programa, Alejandro Gómez.
El resultat final ha estat magnífic. Hi 
han participat 315 infants de primària, 
amb un total de 30 equips, dirigits per 
30 monitors i monitores de l’Handbol 
Sant Joan. A més, hi van col·laborar 
altres 20 persones en tasques organit-
zatives, arbitratges, informació, etc. La 
presència de públic ha estat extraor-
dinària, amb més de 500 persones a 
les grades. Els infants que han volgut 
continuar practicant handbol van te-
nir l’oportunitat de provar a posteriori 
amb entrenaments especials del club 
d’handbol, amb la perspectiva de po-
der-se inscriure la propera temporada.
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L’EFS Blanc Blava prepara un Campus de 
tecnificació després d’una brillant temporada
Quatre nens seleccionats pel Baix Llobregat i un per  Catalunya 
Durant les dues primeres setmanes de 
juliol (del 2 al 15), l’Escola de Futbol Sala 
Blanc Blava de Sant Joan Despí organitza 
per primer cop un Campus de tecnifica-
ció d’aquest esport, i ho fa a un alt nivell, 
amb un cartell de professionals del futbol 
sala de prestigi: Sito Rivera, selecciona-
dor de Romania; Fernandao, jugador del 
Barça i de la selecció espanyola, i  Victor 
Acosta, entrenador del Rios Renovables 
de Navarra. Sens dubte serà un bon esce-
nari per tal de gaudir al 100% del futbol 
sala (més informació a www.futsaldespi.

es). L’Escola, que ha finalitzat la seva sete-
na temporada, té una important progres-
sió i compta ja amb més de 100 infants. 
Ha crescut des de la base, afegint any rere 
any una única categoria a mesura que els 
nens s’han fet més grans. 
La seva filosofia formativa, a més,  ha es-
tat del tot innovadora en aquest esport 
prioritzant els aspectes formatius i afe-
gint trets que col·laboren positivament 
en l’autonomia del nen, com són els hà-
bits higiènics o el novedòs projecte nu-
tricional que han portat a terme aquest 

F.ran Cortés amb la samarreta de Catalunya

En els Campionats d’Espanya 
de Veterans que es van cele-
brar a Almeria del 28 d’abril 
a l’1 de maig, els equips del 
CTT Ateneu 1882 van acon-
seguir la medalla de bronze 
tant en categoria masculina 
com en femenina de veterans 
de més de 50 anys.
L’equip femení estava format 
per les jugadores Julia Infan-
te, Elena Muñoz i Gemma 
Sayol. El masculí estava inte-
grat per Alejandro Chacón, 
Isidro Infante, Alex Lara i 
Josep Pamias.

Medalla de bronze per als equips del CTT Ateneu 1882 
al Campionat d’Espanya de Veterans de tennis taula

De nou els veterans de l’equip santjoanenc han aconseguit una fita important d’àmbit estatal. En els 
podis, a la dreta amb indumentària negra.

Sant Joan Despí s’omple de bàsquet en la Festa 
Cloenda de l’escola d’aquest esport
L’Escola de Bàsquet de Sant Joan Despí va organitzar partidets en diferents pistes de la ciutat

Partidets a les pistes del parc de la Fontsanta

El passat 2 de juny es va celebrar la festa de cloenda 
de l’Escola de Bàsquet de Sant Joan Despí. Durant el 
matí es va poder sentir l’esperit d’aquest esport per 

tota la ciutat, ja que es van organitzar torneigs de 3x3 en 
diferents equipaments esportius públics de la ciutat.
Els cadets, que són els més veterans de l’escola, van estar 
jugant a les pistes de la Fontsanta. Un altre dels punts vitals 
de la Cloenda van ser les pistes del Sol Solet, on es van 
aplegar tots els jugadors i jugadores de les categories prein-
fantil i infantil donant color i ambient durant tot el matí.
L’afluència massiva de gent va ser al poliesportiu Francesc 
Calvet i al col·legi Espai 3. Allí es van agrupar el 3x3 de 
les categories mini i premini, amb la participació de prop 
de 70 jugadors i jugadores de l’entitat. I per altra banda, 
el Torneig de Cloenda que van disputar els més petits de 
l’entitat contra altres clubs del Baix Llobregat.
Finalment, un cop finalitzades totes les competicions, es va 
poder gaudir d’una botifarrada popular, organitzada pels 
pares i mares de l’entitat. 

Eduard García aconsegueix amb Espanya 
el quart lloc a l’Europeu de windsurf

El santjoanenc Eduard García ha aconseguit un nou èxit 
en el món del windsurf. Representant Espanya, junta-
ment amb Toni Bonet i Mar Lacambra i amb Toni Colo-
mar com a entrenador, va aconseguir la quarta plaça en el 
Campionat d’Europa per equips de windsurf Techo 293 
disputat a Sicília del 14 al 20 de maig i que va ser guanyat 
per França. El windsurfista de Sant Joan Despí prepara 
ja la seva participació en el Campionat d’Espanya, que es 
celebrarà a Cambrils, i en el Mundial d’Holanda. 

El Tennis El Molí va organitzar un torneig 
amb una marató de partits
El dies 19 i 20 de maig es va celebrar el Torneig Social 
de l’escola del Club Tennis El Molí amb la participació 
de 48 tennistes. Dissabte 19 es va jugar una fase de 
lligueta de totes les categories -des de benjamins fins a 
juvenils- amb un total de 66 partits de 30 minuts cadas-
cun. Diumenge 20 es van fer les fases d’eliminatòries 
amb partits a un set i després les finals.
A la imatge, els participants que van rebre els trofeus i 
premis del torneig.

any. Aquesta feina desenvolupada a nivell 
formatiu també ha tingut resultats en ter-
mes esportius, amb la participació de tres 
equips dins del Consell Comarcal i tres 
equips federats que han assolit uns bons 
resultats globals en l’àmbit competitiu, 
que paral·lelament ha repercutit a escala 
individual amb la convocatòria de quatre 
jugadors per a la selecció comarcal i d’un 
jugador per a la selecció catalana absoluta 
en categoria aleví, Franc Cortés.

Piscines Fontsanta, l’estiu més refrescant
Ja està aquí l’estiu i, de nou, les piscines Fontsanta són la millor alternativa per refrescar-se i relaxar-se. La 
temporada va començar el 9 de juny passat (imatge de la fotografia) i es perllongarà fins al 2 de setembre. Les 
piscines recreatives municipals són el  millor antídot per a les altes temperatures. A banda de les dues pisci-
nes, la instal·lació compta amb diferents zones de gespa, un espai de bar cafereria i una zona de pic-nic.  
Un lloc tranquil per passar una bona estona amb la família o els amics.
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El solstici d’estiu marca l’inici de la Festa 
Major de Sant Joan Despí. Aquests dies la 
ciutat bategarà al ritme de les múltiples 
activitats que es faran en places i carrers 
de la nostra vila. Del 21 al 24 de juny els 
santjoanencs i santjoanenques podrem 
gaudir amb intensitat de tots els atractius 
del nostre municipi i redescobrir els múl-
tiples racons i ambients festius que ens 
ofereix. 
Des de Convergència i Unió volem ani-
mar-vos i desitjar-vos que participeu i 
gaudiu plenament de la Festa Major. Els 
temps de crisi econòmica que estem vi-
vint fan necessaris, més que mai, uns dies 
per relaxar-nos, passar bones estones, 
amb veïns i amics, que ens facin oblidar, 
encara que sigui per uns moments, la di-
fícil situació en la que es troba, no només 
el país, sinó també moltes de les famílies 
de la nostra vila. Per aquest motiu, dema-
nem als responsables que, com estan fent 
molts municipis del nostre entorn, siguin 
curosos i austers en l’organització de la 
Festa Major i evitin despeses inneces-
sàries, mantenint els criteris de qualitat 
que sempre l’han caracteritzat. En aquests 
dies complicats per a molts de nosaltres 
i per molts dels nostres conciutadans es 
fa encara més imprescindible aquest rigor 
en l’administració dels nostres recursos.
 Sant Joan Despí es mereix gaudir d’uns 
dies de Festa Major, i això no seria pos-
sible sense la inestimable col·laboració 
de molta gent del poble que hi dedica de 
manera altruista el seu temps mitjançant 
les nostres entitats locals: a totes aquestes 
persones vagi per endavant el nostre més 
sincer agraïment. 
Per tot això, des de Convergència i Unió 
volem desitjar a tots vosaltres  que, des del 
respecte i el civisme que ens és propi, gau-
diu plenament d’aquests dies de festa en 
companyia dels que mes estimeu. 
Bona Festa Major a tots i a totes!

CiU
Gaudiu de la 
Festa Major!

telèfons d’interès

MAIG 2012

Temperatura mitjana: 
18,5ºC · Temperatura màxi-

ma: 28,4ºC el dia 30 · Tempe-
ratura mínima: 8,2ºC el dia 1 · 
Precipitació: 26,7 mm 3 dies 
de pluja  (dos dels quals amb 

tempesta)

Hace unos días el Sr. Alcalde pre-
sentó la 13ª Firadespí. Un evento 
comercial que año tras año se va 
quedando en menos. Si nuestro 
potencial comercial, industrial y 
turístico se queda en mero mer-
cadillo callejero tenemos un grave 
problema.
Pero esto es el fruto de la falta de 
un proyecto claro y de una apues-
ta fuerte por nuestro comercio e 
industria. La propia web de Pro-
moción Económica recoge como 
eje vital en defensa del comercio 
un concurso de dibujos, la segun-
da ruta de la tapa en plena Fiesta 
Mayor, cuando menos hace falta 
porque la gente ya está en fiesta, un 
seminario de networking y la cam-
paña publicitaria de navidad. Mien-
tras las ciudades vecinas hacen una 
constante campaña y actividades 
comerciales en defensa de su sector 
comercial como eje vertebrador y 
de mayor calidad de vida.
Por eso, el Partido Popular de Sant 
Joan Despí ha presentado una mo-
ción al Pleno, ante estas carencias. 
Moción que busca una conciencia-
ción de la importancia del comer-
cio en el tejido de nuestra sociedad, 
impulsar entre todos los sectores 
un plan ambicioso comercial y fi-
nalmente, la adopción de una serie 
de medidas urgentes mientras se 
elabora el Plan Comercial e Indus-
trial. 
Estas medidas que van desde la 
movilidad, creación de nuevos es-
pacios de terrazas, fomento de for-
ma periódica de mercadillos sec-
toriales en cada barrio y medidas 
fiscales entre otras. En definitiva 
medidas urgentes para impulsar 
nuestro sector comercial.

MercaDespidillo

PP

ICV-EUiA des de sempre hem estat de-
fensant aquelles propostes que conside-
rem que milloren la qualitat de vida de 
les persones. Ara, més que mai, aquesta 
qualitat de vida està amenaçada amb 
les polítiques de retallades que duen a 
terme els governs de dretes de la Gene-
ralitat i de l’Estat.
És evident que la ciutadania de Sant 
Joan Despí pateix aquestes retallades 
i per això ICV-EUiA, en l’àmbit ins-
titucional, estem presentant mocions 
que tenen a veure amb la defensa dels 
drets socials, laborals, mediambientals, 
de seguretat... a les quals hi ha partits 
que hi voten en contra o bé s’abstenen, 
en perjudici dels interessos de la nostra 
ciutat. 
A més, també donem suport a les ini-
ciatives ciutadanes al carrer. En aquests 
moments hi ha moltes mobilitzacions 
que s’estan duent a terme per diferents 
col·lectius. A la comarca estem partici-
pant a la Plataforma Aturem Eurovegas 
en contra d’aquest projecte que repre-
senta una agressió al territori i la seva 
gent; a la Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques, recollint signatures per a 
la ILP de la Dació en Pagament; amb 
el Fòrum Social del Baix Llobregat en 
totes les accions contra les retallades. 
A escala local participem en les mobi-
litzacions organitzades per les AMPA a 
favor de l’educació pública de qualitat i 
acompanyem les persones afectades per 
l’estafa de les participacions preferents.
Des d’aquest espai que disposem en el 
butlletí municipal seguirem explicant, 
amb rigor, respecte i transparència, què 
fem i quin és el nostre posicionament 
polític pel que fa a totes aquelles qües-
tions que preocupen a la ciutadania. 
Qui vulgui més informació pot trobar-
la a http://www.iniciativa.cat/santjoan-
despi.

Al costat de la 
ciutadania

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic 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
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
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 El passat mes de maig ha estat càlid i sec. 
Malgrat tenir dues onades de calor destaca-
bles, l’una al voltant del 10 de maig (que va 

comportar temperatures altíssimes al sud de 
la península) i l’altra a final de mes, el con-
junt del mes no ha estat especialment càlid 

perquè tant a principi de mes, com al voltant 
del dia 20, també vàrem tenir temperatures 
fresques. Aquesta segona refrescada també 

va venir acompanyada d’algunes pluges, 
sobretot el dia 20 de maig, on un parell de 

fortes tempestes el mateix dia van acumular 
la major part de la precipitació total men-
sual. Enguany estem arribant a l’estiu amb 
un dèficit pluviomètric bastant marcat; per 
bé que la primavera no ha estat gaire seca, 

l’hivern va ser sequíssim. 

Pese a la difícil situación por la que 
estamos pasando, desde los muni-
cipios no dejamos de trabajar cerca 
de la ciudadanía de forma rápida y 
eficaz, escuchando los problemas y 
las necesidades. En Sant Joan Despí 
esta ha sido siempre nuestra forma 
de trabajar, escuchando, palpando el 
sentir de la calle y dando soluciones.
Ahora hace un año que se constitu-
yó el Ayuntamiento. Un año duro y 
difícil en el que, sin embargo, no he-
mos dejado se seguir actuando en la 
ciudad. Desde el gobierno municipal 
y desde el PSC, se ha seguido traba-
jando al servicio de la ciudadanía: 
dos centros de empresas para nuevos 
emprendedores; cursos de formación 
para personas en paro; la incorpo-
ración de un sistema de telegestión 
para hacer más eficiente el riego y el 
ahorro de agua en nuestros parques; 
la promoción del inglés; los progra-
mas de educación tan importantes 
como la atención al fracaso escolar 
puesto en marcha este año; el nue-
vo tanatorio; nuevos huertos lúdicos 
para personas mayores; el sorteo y la 
entrega de pisos de protección ofi-
cial; la promoción de la cultura con 
un aumento de la oferta en la Escola 
Municipal d’Art y nuestras bibliote-
cas a pleno rendimiento...
A pesar de la situación de crisis, de 
los innumerables recortes de otras 
administraciones que nos afectan 
de forma considerable a los Ayunta-
mientos y de los momentos difíciles 
que estamos viviendo, seguimos tra-
bajando en equipo, manteniendo los 
servicios, optimizando los recursos 
más que nunca, con ingenio, crea-
tividad e imaginación en la gestión, 
por y para Sant Joan Despí. Bona 
Festa Major!

Tiempos difíciles, 
gestión eficaz

PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ ESPORT
• El FC Levante Las Planas, a primera divisió femenina

DESPÍ NOTÍCIES
• La setmana de la Gent Gran més activa
• Festa de la Cruz de Mayo
• Festes a Pla del Vent Torreblanca

www.despi.tv www.sjdespi.cat

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)
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