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Eestamos ya a las puertas de la Fiesta Mayor. Como siempre, 
la fiesta grande de la ciudad llega coincidiendo con el final 
del curso y la llegada del verano, una época que invita a la 

participación. El Ayuntamiento y las entidades han preparado un 
programa festivo muy completo, pese al marco actual de austeri-
dad económica. Porque una cosa está clara, no podemos dejar de 
movernos y de trabajar por la ciudad. Ante el inmovilismo de otras 
instancias administrativas –argumentado siempre por la falta de 
recursos financieros– los ayuntamientos volvemos a ser la prue-
ba de que, a pesar de sufrir también de forma grave la situación 
de crisis, seguimos haciendo propuestas y buscando respuestas 
dentro de nuestras posibilidades para ayudar a nuestra ciudada-
nía. Tras la aprobación del Plan para la reactivación del empleo y el 
desarrollo económico, desde 
la administración munici-
pal estamos trabajando para 
alcanzar un amplio acuerdo 
social que sume esfuerzos 
para generar más empleo y 
más actividad económica en 
nuestra ciudad.

Algunas propuestas comienzan ya a tomar forma, como el pro-
grama de primera oportunitad, del que damos cuenta en esta re-
vista, a través del cual el Ayuntamiento subvenciona la primera 
contratación de jóvenes en empresas durante seis meses, con la 
condición de que la empresa los contrate después medio año más.

Preparamos también Firadespí para seguir impulsando el tejido 
comercial local; acabamos de otorgar de nuevo los premios de in-
vestigación a los mejores trabajos de los estudiantes de bcachillera-
to, un ejemplo más de la apuesta que hacemos por la educación... y 
ahora, llega la Fiesta Mayor, donde de nuevo y con la inestimable 
colaboración de las entidades, somos capaces de ofrecer un pro-
grama de calidad con actividades para todos, con un gasto ajus-
tado.

Sant Joan Despí sigue trabajando y ahora disfrutará de unos días 
de alegría y participación para vivirlos con la familia y los amigos.
Feliz Fiesta Mayor!!

Antoni Poveda, alcalde

Festa Major... i molt més

Seguim treballant 
en propostes per 
donar respostes a 
la ciutadania

Seguimos trabajando 
en propuestas que 
den respuestas a la 

ciudadanía

Ja tenim a tocar un any més la Festa Major. Com sem-
pre, la festa gran de la ciutat arriba coincidint amb 
el final del curs i l’arribada de l’estiu, una època que 

convida a la participació. L’Ajuntament i les entitats han 
preparat un programa festiu molt complet, tot i el marc 
actual d’austeritat econòmica. Perquè una cosa és clara, 
no podem deixar de moure’ns i de treballar per la ciutat. 
Davant l’immobilisme d’altres instàncies administratives 
–argumentat sempre per la manca de recursos financers– 
els ajuntaments tornem a ser la prova que, tot i patir també 
de manera greu la situació de crisi, seguim fent propostes 
i cercant respostes dins les nostres possibilitats per ajudar 
la nostra ciutadania. Després de l’aprovació del Pla per a 
la reactivació de l’ocupació i el deenvolupament econòmic, 
des de l’administració municipal estem treballant per as-
solir un ampli acord social que sumi esforços per generar 
més ocupació i més activitat econòmica a la nostra ciutat.

Algunes propostes comencen ja a prendre forma, com el 
programa de primera oportunitat, del qual donem compte 
en aquesta revista, i a través del qual l’Ajuntament subven-

ciona la primera contrac-
tació de joves en empreses 
durant sis mesos, amb la 
condició que l’empresa els 
contracti després mig any 
més.

Preparem també Firades-
pí per seguir impulsant el teixit comercial local; acabem 
d’atorgar de nou els premis de recerca als millors treballs 
dels estudiants de batxillerat, un exemple més de l’aposta 
que fem per l’educació... i ara, arriba la Festa Major, on 
de nou  i amb la inestimable col·laboració de les entitats, 
som capaços d’oferir un programa de qualitat amb activi-
tats per a tothom, amb una despesa ajustada.

Sant Joan Despí segueix treballant i ara gaudirà d’uns dies 
d’alegria i participació per viure’ls amb la família i els 
amics. Feliç Festa Major!
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Maig, el mes de la gent gran
El col·lectiu ha mostrat la seva vitalitat participant 
activament en la Setmana de la Gent Gran, pàg. 12

Primera oportunitat laboral 
L’Ajuntament subvenciona la contractació de joves amb 
formació que busquen una primera feina, pàgs.4-5

El ritme arriba amb la Festa Major
Gossos, estrella musical d’una festa que arriba atapeïda de 
propostes per a tots els gustos i totes les edats,  pàg. 18-21

Un segle d’història 
La Torre de la Creu commemora amb diferents activitats els cent 
anys de l’inici de les obres de construcció, pàgs. 6-7

La nova 
temporada de 
les piscines 
arriba amb 
descomptes
Els abonats dels poliesportius 
tindran un descompte del 50%  
pàg. 29
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La presentació de la nova edició de la fira, la millora en la recerca, a través del mòbil 
i l’ordinador, dels comerços i empreses o activitats de dinamització als mercats 

municipals són algunes de les iniciatives de suport al sector, molt castigat per la crisi

Firadespí: més suport al comerç local
La fira enguany es farà el 26 d’octubre al barri de les Planes

L’alcalde, Antoni Poveda, durant la presentació que es va fer al Bulevard

Consolidar un model de fira co-
mercial pròxim i participatiu. 
L’alcalde de Sant Joan Despí, 

Antoni Poveda, va presentar el 14 de 
maig al teixit comercial la 14a edició 
de Firadespí, que se celebrarà el 26 
d’octubre a l’eix comercial del barri 
de les Planes. Aquesta nova edició 
consolida el model que es va iniciar 
el 2010 amb una fira al carrer i anual 
que alterna la ubicació entre els dos 
principals eixos comercials de la ciu-
tat amb l’objectiu de donar una visió 
més global del potencial comercial. 
Es torna, doncs, a apostar per una 
fira que no només serà un aparador 
comercial sinó que engresca la ciu-
tadania a compartir activitats al ca-
rrer i iniciatives, com la Firatapa, que 
persegueix dinamitzar el sector de 
l’hostaleria.
Tal i com va destacar l’alcalde en la 
seva intervenció “el missatge és clar: 
la fira vol recordar a la clientela que 
comprar al comerç local serveix 
perquè la ciutat es mantingui acti-
va, serveix per mantenir els llocs de 
treball i per poder generar-ne de 
nous. Apostar pel nostre model de 
comerç urbà de proximitat és treba-
llar, també, per mantenir la cohesió 
social”.

Torna la la cuina en directe 
als mercats
D’altra banda, els dies 12 i 13 la clien-
tela dels mercats municipals viurà 
una nova experiència. Quina millor 
manera que conèixer la qualitat dels 
productes de proximitat que cuinar, 
en directe, als mercats? Aquesta és 

Busques un comerç o una empresa?
Promodespí ha actualitzat el directori empresarial i 
comercial amb l’objectiu de fer més àgil i intuïtiu el 

procés de recerca d’aquestes activitats econòmiques. 
El nou sistema, que es pot consultar a través de www.

promodespi.cat, incorpora una versió adaptada als 
dispositius mòbils (tauletes i smartphones). D’aquesta 

manera, en qualsevol moment i en qualsevol lloc es 
poden consultar ràpidament, fins i tot per paraules 

clau, tots els establiments i empreses de la ciutat. 

Accedeix a Promodespí a 
través d’aquest codi bidi 

des d’un smartphone

EL TEMA

una de les noves propostes de dina-
mització del comerç local que orga-
nitzarà Promodespí al Mercat de les 
Planes (12 de juny, 11 h) i al del Cen-
tre (13 de juny, a les 11 h). Eva Davó, 
xef i professora del curs de cuina del 

projecte Joves x l’ocupació, comptarà 
amb l’adjuda dels estudiants per pre-
parar menús variats de cara al bon 
temps. Els participants podran en-
dur-se les receptes i comprar tots els 
productes que necessitin al mercat.

El objetivo es facilitar el acceso de jóvenes con 
formación a su primer empleo

El Ayuntamiento subvenciona la 
contratación de jóvenes que buscan
una primera oportunidad laboral

Entre los requisitos: tener entre 18 y 30 años

Eines per millorar la recerca de feina
Consulta totes les ofertes i novetats a través del web www.promodespi.cat

L’actual crisi econòmica ha canviat, fins i tot, 
les dinàmiques per trobar una feina. Tot i la 

davallada d’ofertes laborals, les persones que 
cerquen feina han d’utilitzar cada dia totes les 

eines que tenen al seu abast. Una d’aquestes són 
els recursos que ens ofereix Internet. Per això, és 
important que, tot i haver fer el pas d’inscriure’s 

a la borsa de treball i fer l’entrevista personal, 
es recomanable visitar cada dia el web www.

promodespi.cat i les xarxes socials facebook i 
twitter per assebentar-se de totes les novetats 
laborals i de formació. També és aconsellable 

seguir les càpsules formatives que setmanalment 
s’organitzen al Club de Feina.

Càpsules formatives al 
Club de Feina

Com fer una bona entrevista de treball (5 de juny i 18 de juliol, 9.30 
h) · Coneix els canals de recerca de feina tradicional i els innovadors 

(11 de juny, 10 h)· Treure profit al Linkedin (13 de juny, a les 10 h, 
s’ha d’estar inscrit en aquesta xarxa)· Tests psicotècnics i dinàmi-

ques de grup (18 de juny i 16 de juliol, 9.30 h) · Què és el Twitter i per 
a què serveix per a la recerca de feina? –nivell bàsic– (27 de juny, 

9.30 h)· Informàtica bàsica per a la recerca de feina –  nivell I– (1, 3 i 
5 de juliol, 9.30 h)· Introducció a la PNL. Coneixes la teva comunica-
ció no verbal? (5 de juliol, 9.30 h) · Com enviar un curriculum vitae 

per mail? Quins formats pot tenir un CV? (11 de juliol, 9.30 h).

Mmedidas contra el paro juvenil. Una 
de las acciones más destacadas del 
Plan para la reactivación del empleo 

y el desarrollo local, que el Ayuntamiento ha 
aprobado recientemente, es el programa “Pri-
mera oportunidad” dirigido a jóvenes con for-
mación que buscan un primer empleo. Para 
ayudar a hacerlo realidad, el Ayuntamiento 
subvencionará con 900 euros mensuales du-
rante seis meses a empresas de la ciudad o del 
Área Metropolitana de Barcelona, que garanti-
cen a estos jóvenes un contrato de un año en 
total. El programa va dirigido a jóvenes resi-
dentes en Sant Joan Despí de entre 18 y 30 años 
que dispongan de las siguientes titulaciones: 
licenciado universitario, ingeniero o arquitec-

to, diplomado universi-
tario, ingeniero técnico o 
arquitecto técnico, técni-
co o técnico superior de 
formación profesional re-
glada (FP1) y (FP2); otras 
titulaciones oficiales reco-
nocidas o certificado de 
profesionalidad.
Así pues, los jóvenes que 
estén interesados   ya pue-
den inscribirse en la Borsade Trabajo Local, 
a Promodespí (calle John F. Keneddy, 8). Los 
jóvenes se seleccionarán en función de las de-
mandas de las empresas que opten a participar 
en este programa.

Los jóvenes que deseen 
participar deben inscribirse 
en la OTG o en la bolsa de 
trabajo local
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La ciutat commemora el centenari de l’inici de les obres de la torre, al 1913, la 
primera gran obra de Jujol al municipi •El fill de l’arquitecte modernista va visitar 

Sant Joan Despí i va parlar de la relació del seu pare amb la ciutat

La Torre de la Creu és, juntament 
amb Can Negre, l’obra més cone-
guda que l’arquitecte Josep Maria 

Jujol va deixar a Sant Joan Despí. I tam-
bé va ser la primera que va projectar a la 
ciutat el genial autor, un dels exponents 
del modernisme català. Un segle després 
de l’inici de les obres, que van començar 
al 1913, l’Ajuntament organitzarà aquest 
any un seguit d’activitats per recordar els 
inicis de la coneguda popularment com 
Torre dels Ous en al·lusió a la forma de 
les seves cúpules. 
D’una banda, fins al 9 de juny, el Centre 
Jujol Can Negre acull una mostra realit-
zada per l’Escola Municipal d’Art amb la 
Torre de la Creu és la font d’inspiració.

També al maig, el fill de Josep Maria 
Jujol va parlar a la mateixa torre so-
bre l’especial relació que va tenir el seu 
pare amb aquesta construcció i, del 17 
d’octubre al 17 de novembre, es farà una 
exposició de l’Arxiu Jujol a la Torre de la 
Creu que estarà complementada amb xe-
rrades sobre aquesta efemèride.

Una mica d’història
La Torre de la Creu va ser la primera 
obra important d’un Josep Maria Jujol 
que es va graduar com a arquitecte el 
1906. La seva tieta, Josefa Romeu, vídua 
de Gibert, li encarrega aquesta construc-
ció com a residència d’estiueig quan Jujol 
tenia només 34 anys, i volia que fos dis-

senyada de manera que en sortissin dos 
habitatges independents per als seus fills. 
Jujol hi va abocar tot el seu entusiasme 
i va dissenyar un projecte singular que 
parteix de plantes circulars, fet ja poc 
habitual. Cinc cilindres  interseccionats 
que són el resultat de tres plantes circu-
lars que formen un triangle, intercon-
nectades entre elles mitjançant dos cilin-
dres més que són 
les que formen 
les dues escales 
interiors. La casa 
tenia dos accessos 
independents per 
a cada una de les 
cases. L’any 1966, 

Un segle de Torre de la Creu

però, l’arquitecte Lluís Bonet i Garí la va 
reformar per unificar-la en una sola casa 
i per això en l’actualitat només es conser-
va una única porta d’entrada.
Les formes corbes estan presents a tot 
l’habitatge, però les que realment desta-
quen són totes les que neixen en el tercer 
pis: són les cúpules i cilindres que com-
ponen el fantàstic terrat-mirador, reves-
tides de ceràmica, que originàriament 

estaven recober-
tes de restes de vi-
dre d’una fàbrica 
de Cornellà. A les 
terrasses i la reixa 
de l’entrada tam-
bé hi destaquen 
els treballs de fe-

rro, obra de Josep Olivé, veí de Sant Joan 
Despí que, juntament amb altres artesans 
del poble com el fuster Josep Tarrida, hi 
col·laboraren en aquesta i altres obres.
Durant la segona meitat del segle XX, la 
casa pertenyia a la família Parellada, fins 
que l’any 1981 fou destinada per la Di-
putació de Barcelona a centre d’atenció 
psiquiàtrica mitjançant un conveni sig-
nat amb l’aleshores Caixa de Barcelona, 
propietària llavors de la Torre de la Creu. 

La torre, municipal
Després d’intenses converses amb la 
Fundació la Caixa, l’Ajuntament signa un 
conveni l’any 2003 aconseguint la titula-
ritat municipal, i, per tant, la torre passa 
a ser patrimoni de la ciutat. Poc després, 

la Generalitat, a petició de l’Ajuntament, 
va declarar-la Bé d’Interès Nacional en la 
categoria de monument històric. Més re-
centment, l’any 2006, l’Ajuntament signa 
un conveni amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya per ubicar-hi la seu del 
col·legi del Baix Llobregat amb el com-
promís de rehabilitar-ne l’interior. Al 
2007 les obres dirigides per l’arquitecte 
Josep Llobet ens van descobrir una “nova 
casa” recuperant elements conservats a 
l’Arxiu Municipal que s’havien perdut en 
les sucessives obres que s’hi van realitzar, 
com una part del terra o els colors origi-
naris. Des de llavors l’edifici forma part 
de l’itinerari modernista i s’ha obert a la 
població amb activitats com el laboratori 
de l’astròleg Sadurní, al Nadal.

LA CIUTAT Entrevista amb Josep Maria Jujol fill

“El meu pare va tenir absoluta llibertat de creació en la 
Torre de la Creu i això, la fa una autèntica obra de Jujol”

Josep Maria Jujol fill no dubta: “En la Torre de la Creu 
veiem una autèntica obra de Jujol. No vull dir que les 
altres no ho siguin, però en aquesta va tenir absolu-
ta  llibertat de creació, sense el condicionament de 
ningú. La tieta li va dir: fes la casa al teu gust”. Segons 
explica, a Jujol li agradava molt caminar, era un admira-
dor de la natura i això es nota en la seva obra; en el cas, 
però, de la Torre de la Creu, el seu fill pensa que la seva 
font d’inspiració va ser la geometria. “El pare treia molt 
bones notes en matemàtiques. La torre és una macla 
de cilindres de diferents alçades, ben agafats, entrant 
un dins de l’altre, ben lligat donant com a resultat 
una casa meravellosa. Era el primer cop que utilitza-
va aquestes formes rodones...”. Per Jujol l’escala “que 

s’enfila amb aquella barana com si fos improvisada, 
i les cúpules, amb aquest joc d’alçades i les escaletes 
entremig, són els espais que més agraden”.
I va ser a partir d’aquesta casa que Sant Joan Despí 
gaudeix ara d’un importantíssim patrimoni modernista 
amb més d’una vintena d’obres en què Jujol va partici-
par. “L’encàrrec de la seva tia, Josefa Romeu, per cons-
truir la torre li va obrir les portes a nous encàrrecs. 
Els pagesos són els que descobreixen a Jujol. En aque-
lla època hi havia una important colònia de senyors 
estiuejants a Sant Joan Despí, però els que el criden 
per fer les obres són els pagesos que el descobreixen”. 
Avui conservem un llegat de més d’una trentena obres 
amb l’empremta de Josep Maria Jujol.

A l’esquerra, Jujol a la xerrada que va fer a l’Aula Cultural 
de la Gent Gran. Sobre aquestes línies, a l’escala, un dels 
seus indrets favorits de la casa

El projecte de la Torre de la Creu va ser signat per l’arquitecte el 15 de 
setembre de 1913, i l’11 d’octubre la seva tieta, Josefa Romeu, presentà la 
sol·licitud de llicència d’obra a l’Ajuntament. Gabriel Borrell, l’arquitecte 
municipal, realitzà l’informe favorable el 8 de novembre d’aquell mateix any.  
A la fotografia de l’esquerra ja s’intueix perfectament quin seria el resultat 
final, imatge del costat. A la petita, la casa en fonaments
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Las palomas transmiten enfermedades como los hongos

La freqüència de pas continuarà sent de cada 15 minuts, de dilluns a divendres

La  línia de bus L79 amplia el recorregut 
fins a l’Hospital de Sant Boi

Millores al transport públic

La ciutadania se suma les activitats vinculades a aquest mitjà de transport, ja 
sigui de manera lúdica o en els desplaçaments més habituals

La bicicleta agafa embranzida
Cloenda dels Dijous amb bici i la Primavera en bici

El diumenge 12 de maig la bicicleta 
va ser una de les protagonistes de 
la jornada. Aquest dia es va fer la 

cloenda de dues activitats vinculades a 
aquest mitjà de transport que dia a dia 
agafa més presència a la ciutat: la 19a 
edició de la Primavera en bici i la sisena 
edició del programa Els dijous amb bici. 
Durant la cloenda, al recinte firal, es va 
fer el sorteig de tres bicicletes i dos vals 
de 50 euros que els afortunats invertiran 
en la compra de material esportiu vincu-
lat a la bicicleta en dues botigues ciclistes 
de la ciutat.

Les xifres
D’una banda, en la sisena edició d’Els 
dijous amb bici s’han comptabilitzat un 
total de 928 validacions a les escoles i als 
equipaments municipals on es podien 
segellar els carnets. A més, a les escoles 
també es podia participar utilitzant pa-
tins. Per la seva banda, al voltant de 1.500 
persones han participat en les cinc sorti-
des de la Primavera en bici, un clàssic que 
fa gairebé 20 anys que s’organitza a Sant 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha editat una guia 
de la bici en format de butxaca on podrem consultar 
informació per desplaçar-nos de manera sostenible per 
les 12 ciutats que disposen del servei d’aparcament segur 
de bicicletes Bicibox. La guia, que es repartirà durant 
les properes setmanes en diferents punts de la ciutat i 

A dalt, fotografia dels premiats de la campanya 
Dijous amb bici, amb els cicles i i dos vals de 50 

euros per comprar material esportiu, i a la dreta, el 
guanyador de la bicicleta que es va sortejar en  la 

cloenda de la Primavera en bici

Joan Despí i que va néixer amb l’objectiu 
de conéixer la ciutat des d’una altra pers-
pectiva, la de les dues rodes. Tots dos 
projectes, tot i que des de vessants dife-
rents, promouen el mateix valor: incenti-
var una mobilitat més sostenible.

Joves compromesos amb 
el medi ambient

Els corresponsals dels instituts estan parti-
cipant en un nou projecte que els ajudarà a 
formar-se en aspectes relacionats amb el medi 
ambient amb la col·laboració del Centre Me-
diambiental L’Arrel. Una d’aquestes activitats 
es va fer al riu (imatge) on els joves van poder 
conèixer de prop la biodiversitat d’aquest espai 
natural fent observació d’aus, de plantes, etc. 
Aquesta activitat es va complementar amb di-
ferents sessions teòriques i pràctiques al casal 
de joves El Bulevard.

L’Àrea Metropolitana edita una guia del transport públic sostenible
L’exemplar mostra els carrils bici, les parades de transport públic i les estacions de Bicibox

Des del passat 15 de maig, la línia 
d’autobús L79, que uneix Sant Boi amb 
la Diagonal passant per Sant Joan Des-
pí, on té dues parades, arriba fins a les 
instal·lacions de l’Hospital de Sant Boi. 
L’Àrea Metropolitana ha ampliat el re-
corregut per oferir més alternatives de 
transport públic fins a aquest servei de 
salut, sense variar la freqüència de pas 
que continuarà sent de cada quart d’hora 
de dilluns a divendres, i cada mitja hora 
els dissabtes. 
En dos anys i mig de funcionament, la lí-
nia ha transportat gairebé un milió i mig 
de viatgers i, segons les dades de 2012, 
ha estat una de les línies del Baix Llobre-
gat que més ha augmentat en nombre 
d’usuaris, concretament, un 20%.

El 2012 va augmentar en un 
20% del nombre d’usuaris 
d’aquesta lìnia

en actes puntuals, detalla 
els carrils bici existents en 
aquestes ciutats, les estacions 
de Bicibox, els camins verds, 
les vies pacificades, a més de 
les parades de metro, tram-
via, FGCt i Rodalies. Aquesta 
guia dóna una informació 
útil a aquelles persones que 
utlitzen la bici com un mitjà 
de transport més integrat 
a la xarxa pública. La guia 
també es pot descarregar en 
el web www.ambmobilitat.cat 
(apartat guies i publicacions) 
i en www.bicibox.cat (apartat 
comunitat, descàrregues).
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Las personas interesadas en formar parte pueden presentar las inscripciones, 
hasta el 28 de junio, en el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento ha abierto el 
plazo para que las personas in-
teresadas en optar a uno de los 

huertos de la gent gran pueda inscri-
birse en una lista de espera, para así 
disponer de futuros usuarios de estas 

parcelas que se otorgan en régimen 
de concesión. Hasta el 28 de junio las 
personas interesadas en formar parte 
de esta lista pueden presentar su soli-
citud en el Ayuntamiento. 
Además, algunos de los criterios se 

han modificado para poder atender 
a un mayor número de personas. En-
tre otras condiciones, los ciudadanos 
que quieran presentar su solicitud 
han de ser vecinos de Sant Joan Despí 
con una residencia continuada de un 

Les orquídies tornen a florir. A l’abril la  Serapias  vomeracea va tornar a 
aparèixer a la Gravera d’en Domènech, al costat de la ribera del riu. Fins a finals d’abril es 
van comptabilitzar al voltant de 80 peus, una quantitat excepcional, d’aquestes orquídies, 
que es van observar per primera vegada a Sant Joan Despí el 2004 i que han mantingut 
la seva presència durant aquests darrers anys. Durant aquest temps el Centre Ambiental 
L’Arrel ha fet un seguiment dels exemplars i aquesta ha estat la millor temporada. La Se-
rapias vomeracea és una espècie escassa a Catalunya i a bona part de la península ibèrica, 
per això, en els darrers anys s’han extremat les precaucacions protegint-les amb reixes.

mínimo de tres años; ser mayor de 60 
años; ser pensionista o jubilado y no 
disponer de otro huerto o terreno de 
cultivo público o privado en el Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Desde el 2009 los mayores de Sant 
Joan Despí disponen en total de 56 
parcelas (24, en la Moixeta, en la 
zona agrícola, y 32 en la zona de Pont 
Reixat, en el parque de la Fontsanta) 
en dos espacios conocidos como horts 

El riu pren protagonisme
Estudi de la comunitat d’ocells del riu. Coincidint amb 

la presentació, a Sant Joan Despí, de la campanya 2013, Any de la Recupe-
ració del Llobregat, el Centre Mediambiental L’Arrel va presentar un estudi 
sobre el seguiment de la comunitat d’ocells al riu del 2009 al 2013. Aquest 

document serveix com a indicador per avaluar la qualitat ambiental 
d’aquest espai natural. L’estudi conclou que l’espai fluvial té un bon poten-
cial per a les espècies hivernants ja que troben aliment i tranquil·litat per 
descansar en els mesos més freds de l’any. Per contra, no passa el mateix 

amb les espècies reproductores molt sensibles a la pressió humana que 
pateix l’espai. L’estudi conclou que s’han de continuar aplicant mesures de 
protecció a la zona, sobretot en les que es treballa per  a la recuperació de 

la vegetació autòctona que afavoriria la presència de més aus. El document 
sencer es pot consultar al web www.cmarrel.despientitats.cat.

Neteja del riu. Sant Joan Despí  es torna a sumar a la 
jornada popular de neteja dels marges del riu Llobregat, el 8 
de juny, una iniciativa que va sorgir de l’Associació  Hàbitats 
el 2007 batejada com Fem dissabtes. Des de llavors centenars 

de persones d’arreu de Catalunya, un cop l’any, participen 
voluntàriament en la recollida d’escombraries a les riberes 

dels rius que passen per les seves ciutats. 

El Ayuntamiento abre la lista de espera 
para optar a los huertos de la gent gran

Los huertos de Pont Reixat, en 
plena primavera, ofrecen una 

imagen esplendorosa

de la gent gran, un servicio municipal 
que fomenta un ocio vinculado al me-
dio ambiente y el mundo agrícola que 
favorece la convivencia y el intercam-
bio de experiencias entre las personas 
mayores. Además, estás parcelas están 
equipadas con tomas de agua y los 
agricultores seniors disponen de unos 
habitáculos donde guardar las herra-
mientas que necesitan para el cultivo, 
además de mesas y bancos para com-
partir, aún más, sus experiencias.

Contacto con la naturaleza. A pesar de 
que cada persona mayor tiene motivos 
diferentes para participar en estos huertos, 
muchos destacan, por encima de todo, el 
hecho de estar en contacto con la natura-
leza. Arriba, uno de  los huertista prepara 
su parcela. A la izquierda, algunos de los 
frutos que ya se pueden apreciar
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Mercat de pagès al 
parc de Torreblanca, 
cada diumenge
Ara fa un any, pagesos del Parc Agra-
ri van decidir oferir les seves fruites 
i verdures recuperant els mercats de 
pagès a diverses ciutats, a les que se 
suma ara Sant Joan Despí, Sant Feliu 
de Llobregat i Sant Just Desvern con-
juntamnet. Així, cada diumenge, de 
10.30 h a 14 h, al parc de Torreblanca, 
s’organitzarà aquesta mostra agrícola 
en què el comprador recupera el con-
tacte directe amb la persona que ha 
cultivat el producte que està adquirint: 
producte fresc i de proximitat. Allà es 
podran adquirir fruites i verdures de 
sis pagesos de tots tres municipis, serà, 
doncs, una bona oportunitat de con-
sumir productes poc després de ser 
collits. Inicialment, aquesta prova pi-
lot en què també hi col·laboren l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Parc 
Agrari i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, es farà durant sis mesos amb 
l’objectiu de consolidar l’experiència i 
que pugui tenir continuïtat. L’activitat 
comptarà amb la col·laboració, un 
cop al mes, del Centre Mediambiental 
L’Arrel i l’Associació de Productors de 
Fruita Dolça. 
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La Setmana de la Gent Gran ha 
dejado patente el espíritu activo 
y participativo de las personas 
mayores de Sant Joan Despí

La gente mayor de Sant Joan Despí ha vuelto a 
demostrar que cada día es un colectivo más ac-
tivo en la ciudad. La Setmana de la Gent Gran 
ha dejado patente, un año más, que las perso-
nas mayores de nuestro municipio no paran. 
Del 6 al 17 de mayo, diferentes escenarios han 
acogido una quincena de propuestas que refle-
jan el espíritu participativo de nuetros vecinos 
de mayor edad. Un taller para fomentar la au-
toestima fue el comienzo de un programa que 
contó con propuestas de todo tipo: paseos por 
la ciudad, conferencias, talleres, bailes, mues-
tras y exposiciones... un pequeño escaparate 
de la actividad que desarrolla durante todo el 
año la gent gran de Sant Joan Despí , hombres y 
mujeres que cada vez son más importantes en 
nuestra ciudad.

Imágenes de la Setmana de 
la Gent Gran:

De arriba a abajo, algunos de 
los momentos vividos en esta 

edición,  la muestra de talleres 
y actividades, el paseo por la 

ciudad, la exposición de 
pasteles, el homenaje a las 

parejas que celebran las bodas 
de oro y el baile en el 

polideportivo del Mig. 

Gent gran que no para Suma de esfuerzos para 
salir de la crisis

Dos comisiones de trabajo analizan la situación 29 de junio: gran 
recogida de alimentos 
en los supermercados
A través de una iniciativa de la enti-
dad Ball Despí, en colaboración con 
las asociaciones vecinales, el Banc del 
Temps i Voluntariat y la Taula Social de 
Coordinació, el 29 de junio se organizará 
una gran recogida de alimentos en los 
supermercados de la ciudad. La entidad, 
que destinará a la Taula Social la recau-
dación de la gala benéfica que organiza el 
30 de junio en el Teatro Mercè Rodoreda, 
anima a los ciudadanos a participar en 
esta recogida destinada a las perso-
nas con menos recursos. Por su parte, 
Dansadespí organiza (29 de junio, Teatro 
Mercè Rodoreda) una gala solidaria en 
colaboración con Creu Roja Sant Joan 
Despí para recoger alimentos y material 
higiénico.  

El repte d’assolir la igualtat d’oportunitats
Al 2007, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el Pla Mu-

nicipal d’Igualtat d’Oportunitats Dona-Home amb l’objectiu 
d’impulsar, a través de línies estratègiques concretes, accions per 

afavorir aquesta igualtat que avui dia encara no és real. Ara, el 
Pla es prorroga fins al 2015 per continuar desenvolupant aques-

tes accions. Durant aquests anys, s’han incrementat les activi-
tats lligades a lluitar contra la violència de gènere; fomentar la 
participació sociopolítica de les dones; promoure canvis en el 
repartiment de treballs i usos del temps; impulsar la coeduca-
ció, formació i producció cultural, etc. En aquest temps també 

s’han posat en marxa serveis com el SIAD (Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones) que en 2012 va atendre ha 334 dones.

El objetivo es presentar un plan de acciones consensuado este mismo verano

El Ayuntamiento y los agentes sociales se reúnen para 
trabajar en la creación de un Acord Social que impulse 
nuevas acciones en materia de ocupación y servicios sociales

Se inicia el plazo para 
solicitar las ayudas 
de comedor

Las familias con hijos e hijas matriculados 
en infantil y primaria ya pueden presentar 
las solicitudes para recibir ayudas para 
sufragar parte del servicio de comedor es-
colar. Estas ayudas individuales, dirigidas 
a alumnado con  necesidades socioeconò-
micas, las concede el Consell Comarcal, 
y el Ayuntamiento también realiza una 
aportación para complementar el gasto. 
Los centros educativos facilitarán las soli-
citudes y los requisitos.

El 14 de mayo se realizó una primera 
reunión para sentar las bases de tra-
bajo de un Acord Social que implique 
a los agentes políticos, sociales, veci-
nales, sindicales, empresariales y co-
merciales en la puesta en marcha de 
nuevas acciones encaminadas a salir 
de la crisis. En la reunión, en la que 
participaron todos los agentes impli-
cados, se decidió crear dos comisiones 

de trabajo, una que englobe aspectos 
encaminados a mejorar el fomento de 
la ocupación, y otra a mejorar las polí-
ticas sociales de las personas más vul-
nerables. En una primera fase se ana-
lizará la situación actual para plantear 
cuáles serán los objetivos y propuestas 
más inmediatas de aplicar. El objetivo 
es presentar un documento de accio-
nes a finales del mes de julio. 
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En el Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona, 41) • 93 477 00 51 • area@sjdespi.net

Els guardons distingeixen els treballs que 
prepara l’alumnat quan finalitza batxillerat

Treballs de recerca 
excel·lents

8a edició dels Premis de Recerca

Premi M. Antònia Figuerola. També a finals d’abril, el 
dia 26, es va lliurar aquest guardó a Joan Pubill Brugues, 
estudiant de tercer de graduat en història de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, pel treball La coexistència 
entre cristians i jueus a Girona en els segles XII-XV. Una 
aproximació a les causes de la separació, de l’aïllament i de 
l’expulsió. Apunts per un conflicte europeu. Aquest premi 
està organitzat per la Fundació Pedagògica El Brot amb 
l’objectiu d’impulsar iniciatives que aprofundeixen en el co-
neixement històric i geogràfic de Catalunya. El premi porta 
el nom d’una de les fundadores d’El Brot.

L’escola Roser Capdevila participa en un programa que promou la innovació a 
través de l’aliança amb una institució de refèrencia, en aquest cas TV3

Aliats a favor de l’èxit educatiu

L’escola Roser Capdevila comptarà 
amb un aliat d’excepció, TV3, per 
desenvolupar el projecte Magnet. 

Aliances per a l’èxit educatiu que impul-
sa la Fundació Bofill i el Departament 
d’Ensenyament amb institucions cul-
turals i científiques de referència per 
desenvolupar un projecte educatiu in-
novador i de qualitat a diferents centres 
educatius. Una experiència pilot que es 
farà realitat en els propers quatre anys i 
que com explica el director de l’escola, 
Jordi de Diego, “significarà un pla de 
millora i innovació metodològic que 
en el cas de la nostra escola lligarà el 
llenguatge audiovisual al currículum. 
La comunicació audiovisual serà la 
nostra eina de treball”. L’escola ha estat 
escollida per participar en aquest pro-
jecte, entre d’altres motius, pel potencial 
que representa “un claustre de mestres, 
un equip disposat a innovar, a millorar 
i, sobretot, compromès amb la realitat 
del barri”, continua de Diego. És precisa-
ment aquesta aliança amb una institució 
com TV3 la que donarà empenta i il·lusió 
a una nova manera d’ensenyar en què 
tothom hi estarà implicat.

Prova pilot amb la Fundació Bofill i Televisió de Catalunya

En la imatge, dos alumnes de l’escola aprenen a utilitzar una càmera 

Grups per a pares i mares amb fills i filles de 3 a 6 anysTallers terapèutics amb famílies
18 famílies amb infants de 0 a 3 anys participen setmanalment en uns tallers terapèu-

tics grupals que organitza Càritas i dinamitzats per una professional. Es tracta d’una 
iniciativa vinculada al projecte Proinfància, finançat per la Caixa, que proporciona a 

aquestes  famílies un ajut econòmic per comprar productes d’alimentació  i higíene 
infantil durant sis mesos. L’entitat ha engegat aquest projecte, en col·laboració amb el 
departament d’Acció Social, després d’observar que molts dels seus usuaris i usuàries 
presentaven dificultats en les relacions en l’àmbit familiar provocant conflictes emo-

cionals. Amb aquest treball grupal es vol afavorir un espai on les famílies compartei-
xen vivències i reflexions que, juntament amb les aportacions de la dinamitzadora, els 

serveixen per  ampliar els seus recursos alhora d’afrontar els conflictes familiars.

Els treballs premiats
Àmbit ciutat1r premi, Estudi de viabilitat de l’arquitectura bioclimàtica a Sant Joan Despí, de David Fernández Domínguez (institut Francesc Ferrer i Guàrdia)

Àmbit ciències socials, arts i humanitats1r premi, L’adopció i la recerca dels orígens en els nens adop-tats, d’Helena Martos Monge (institut F. Ferrer i Guàrdia); 2n premi, La bombolla immobiliària espanyola. L’economia del totxo, d’Imanol Insausti Aguilar (Ateneu Instructiu) i accèssit, Shakespeare entre nosaltres, d’Irene Miràs Guillén (institut Jaume Salvador i Pedrol).

Àmbit científic i tecnològic1r premi, L’estació de mesura, de Saúl González Peón (institut J. Salvador i Pedrol) i 2n premi, Els additius alimentaris en carns i embotits, de Cintia Gañan Salazar (institut F. Ferrer i Guàrdia).

Accèssit en anglèsSucces, education and student life, de Sandra Delgado Pastor (institut F. Ferrer i Guàrdia)

El 25 d’abril, l’alcalde, Antoni Poveda, va lliurar els premis dels 
Treballs de Recerca, pas indispensable per poder assolir el ba-
txillerat. Aquests guardons van néixer per reconèixer la feina 
realitzada per alumnes que estudien a Sant Joan Despí. A més 
del reconeixement, suposen un premi en metàl·lic per al primer 
classificat de 400 euros, de 200 euros per al segon i d’un val de 
150 euros per gastar en material escolar en el cas dels accèssits.

L’esforç té recompensa. 
L’alcalde i la regidora 

d’Educació, Gemma Guàr-
dia, amb els joves que han 

guanyat la 8a edició dels 
Premis de Recerca en les 

diverses modalitats

Aquesta metodologia ja ha co-
mençat a revolucionar l’escola. Amb 
l’assessorament de professionals de Te-
levisió de Catalunya, professorat i alum-
nat ja estan adquirint diferents coneixe-
ments relacionats amb el món televisiu 
“estan aprenent a gravar, a utilitzar el 
llenguatge... Hem iniciat experiències 
pilot com fer el telenotícies, presenta-

cions en suport audiovisual, etc., tot i 
que serà el proper curs quan tot el cen-
tre, de manera general, introduirà el 
programa a les aules comenta de Die-
go. El programa s’inspira en les magnet 
school americanes que es van crear als 
anys 60 amb l’objectiu de combatre la 
segregació racial i augmentar el compro-
mís de famílies, alumnes i professorat.
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1     Inscriu-t’hi 
i recull la bandera de Sant Joan Despí, 
de l’1 al 26 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
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

Hi haurà premi per a les millors fotografies, que s’exposaran a la Diada d’Entitats, 
els dies 5 i 6 d’octubre. El Butlletí de setembre en publicarà una selecció.

L’Ajuntament augmenta la protecció de la 
zona agrícola i millora la seguretat

Els pagesos demanen a la ciutadania actituds més cíviques

Ajuntament instal·la peces de formigó en diferents camins per garantir que no hi 
circulin vehicles al Parc Agrari 

Evitem les plagues de coloms 
La població de coloms a Sant Joan Despí ha augmentat de forma 

notable en els darrers anys. Una excesiva presència d’aquestes aus 
no només repercuteix en el deteriorament dels edificis i el mobi-
liari urbà (els excrements són molt corrosius) sinó que pot plan-

tejar un problema de salut pública ja que pot transmetre paràsits i 
fongs a les persones. Tot i que l’Ajuntament fa tractaments pe-

riòdics –una d’aquestes mesures es fa a través d’una empresa que 
s’encarrega del control d’aquesta i d’altres plagues– també és indis-

pensable la col·laboració ciutadana, ja que s’ha detectat que  alguns 
ciutadans deixen menjar per a aquests animals. No hem d’oblidar 

que aquestes actituds poden desencadenar en un problema de 
salut i que tots en som responsables. A més, cal recordar que donar 
de menjar als animals del carrer comporta una sanció de 150 euros 

segons recull l’ordenança de civisme. Donar de menjar als coloms està sancionat 

Ja s’han d’instal·lat noves protec-
cions als camins del Parc Agrari 
per augmentar la seguretat i mi-

llorar la vigilància. En els darrers anys 
l’Ajuntament havia col·locat portes que 
només permetien l’accés a vehicles auto-
ritzats, però ara ha instal·lat unes peces 
de formigó al camí de Riera d’en Nofre, 
la porta de Cornellà i la carretera de la 
Dreta (en aquest cas només es permetrà 
l’accés als camps als pagesos i quedarà 
com un camí sense sortida per als vehi-

cles) per garantir que no hi circulin vehi-
cles. Les úniques entrades seran al camí 
de la Moixeta i la carretera Torta, sempre 
tenint en compte que els vehicles que hi 
circulin han d’estar autoritzats. 
D’altra banda, Ajuntament i pagesos han 
demanat la col·laboració perquè els vi-
sitants de la zona agrícola mantinguin 
actituds cíviques. Aquest espai conjuga 
diferents usos: acull finques agrícoles 
privades que es dediquen al conreu al-
hora que l’entorn és una zona de lleure 

ciutadana, per caminar o fer esport. Per 
això, a través de la Taula Agrària es fa-
ran accions informatives per recordar 
que s’ha de tenir cura de l’espai i evitar 
actituds incíviques com agafar fruites o 
verdures, trencar branques, llençar es-
combraries o no recollir les deposicions 
dels gossos. Els pagesos demanen que els 
propietaris de gossos siguin respectuo-
sos, portin els gossos lligats i que vigilin 
perquè no es fiquin en les explotacions 
agràries fent malbé els conreus. 
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Pregó de riallades
per obrir la Festa Major
El pregoner de la festa serà Jordi Ríos, una de les 
estrelles del programa Crackòvia, de TV3. Abans hi 
haurà un pregó infantil amb el Consell dels Infants

Enguany, el pregó d’inici de la Festa Major de Sant Joan Despí no el farà un 
personatge... possiblement hi vindran molts, sobretot si hem d’atendre a les 
múltiples personalitats que l’actor Jordi Ríos desenvolupa als programes 
Crackòvia i Polònia, espais satírics de TV3 en els quals es transforma en 
Carles Puyol, Johan Cruyff, Sergio Ramos, Cesc Fàbregas, Ferran Mone-
gal.... Esportistes i famosos que segur també estaran presents en el 
pregó de dijous, 20 de juny, a les 20.15 hores a la plaça del Mercat. Uns 
minuts abans, però, hi haurà un pròleg de la mà del Consell dels Infants de 
Sant Joan Despí que, per primer any, farà un pregó infantil. La Tronada i el 
ball de gegants ressonarà ben fort per deixar palès que la gran festa de Sant 
Joan Despí ha començat i que, fins dilluns 24, la diversió està assegurada.

És l’alter ego de Carles Puyol, Johan Cruyff, 
Sergio Ramos, Cesc Fàbregas... i molts més

FESTA MAJOR

Consulteu més detalls del programa a l’Agenda del Butlletí i a www.sjdespi.cat
1918

L’artista local Sofia Isús, 
autora del cartell
La màgica nit de Sant Joan és el punt de partida del cartell de 
Festa Major que enguany ha creat l’artista de Sant Joan Despí 
Sofia Isús que comenta “per això la tonalitat que predonima 
és un magenta que descendeix fins a un blau que evoca el 
final del dia... La ciutat s’il·lumina amb els focs, un dels sím-
bols d’aquesta nit, formant conceptes arrelats a la festa, la 
música, l’alegria, el ball...”. Des de la lluna plena, que aprofita 
el punt de la jota de Major, es dibuixa la resta de la composi-
ció: “els emblemes més característics de la ciutat, la Torre de 
la Creu, la plaça de l’Ermita... També he volgut donar una 
perspectiva diferent introduint altres elements identifica-
tius com l’escultura Alegria, i en primer pla: els espectadors, 
una nena i un gos que simbolitzen a totes les persones”, ex-
plica. Isús, autora de les escultures Alegria i Ciutat Gegantera, 
el barri Centre, conclou que ha volgut fer un cartell que trans-
meti vida, llum i festa però des d’un punt de vista més poètic, 
“cada obra porta part d’un mateix, és un cartell intimista, 
sense perdre l’essència del que vol transmetre”.

Van presentar nou disc el 10 de maig al Teatre Co-
liseum de Barcelona. Un disc compromès amb 
cançons que parlen de la vida, de la superació, 

del creixement personal, de les relacions sanes i posi-
tives. Una mica d’oxígen, un cant a l’optimisme en els 
temps que corren ”sí, això ho tenim clar, hem de tirar 
endavant, no podem tirar la tovallola, per molt mala-
ment que pensem que està tot”, comenta Oriol Farré. 
Bateguen noves coses en el nostre món, bateguen canvis 
importants a l’horitzó, com escriu al disc Natxo Tarrés, 
una altra de les veus del grup. I aquest missatge es trans-
met perfectament en el primer senzill, Fills del sol , o en 
lletres com Herois de veritat que “parlen de la gent que 
té ganes de viure i de treballar per canviar les coses”, 
afegeix Farré.
Fins ara la presentació del nou treball els ha portat a 
actuar en diferents escenaris “però sempre en teatres, 
així que el de Sant Joan Despí serà el primer a l’aire 
lliure, de fet, és el que comença la gira d’estiu. Serà un 
concert diferent, la gent té ganes de ballar, de moure’s, 
així que serà més contundent” confirma Farré.

Il·lusió, molta il·lusió
Batecs és la confirmació de la maduresa? Potser sí, el 
que està clar, tal i com explica Farré és que “hem fet el 
disc que ens ha vingut, adaptant la música a cada lle-
tra. Hi ha moments en què una cançó et demana més 
baix, o més guitarra... doncs això és el que hem fet, 
no condicionar-nos per una qüestió estilística. Ara les 
guitarres no sonen tant, però el missatge de compro-
mís és el mateix de sempre”. Vint anys després Gossos 
és una banda consolidada però de les de veritat, de les 
que fan pinya “són molts anys tocant junts, ens mirem 
i ja sabem per on hem d’anar. Han passat els anys però 
la il·lusió es manté intacta”. 

Gossos en concert

Després d’un any i mig d’aturada Gossos acaba de treure 
un nou treball, Batecs. Amb 20 anys de carrera i 11 discs 
d’estudi el grup manresà torna als escenaris amb un disc 
optimista, pròxim i compromès “seguint la línia que ens 
ha definit sempre”, explica Oriol Farré, veu i guitarra del 
grup. En aquestes dues dècades el grup ha evolucionat, 
com també ho han fet els seus components, des de les 
guitarres més acústiques dels inicis passant per un so 
més rocker per reprendre en Batecs unes cançons més 
tranquil·les. El que no falta són els Gossos de sempre, 

compromesos amb la societat, “hem de ser més 
optimistes que mai. Aquest optimisme esperançador des 

del qual intentem buscar solucions és el que defineix el 
nou treball”, comenta Oriol Farré, veu i guitarra.

El de Sant Joan Despí serà el primer concert 
de la gira d’estiu que presenta un dels grups 
referència del panorama musical català

Dissabte 22 de juny, 23.30 h, parc Fontsanta

“S’obren nous camins, 
ara hem de ser més 

optimistes que mai”

El quintet de l’optimisme. A la imatge, 
d’esquerra a dreta Oriol Farré, Juanjo Muñoz, 
Santi Serratosa, Natxo Tarrés i Roger FarréL’alcalde, Antoni Poveda, amb la creadora del cartell, Sofia Isús
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La Salseta del Poble Sec, un clàssic d’avui
És una de les grans orquestres catalanes. Tot i que 
fa 35 anys que fan ballar el personal, continuen tan 
frescos i actuals com el primer dia. És el conjunt per 
excel·lència de les festes majors i amb ells ballem 
ritmes d’avui i de sempre, amb versions i temes propis 
amb què han fet ballar milers de catalans com  Has-

ta luego, cocodrilo, Frenesí, Vine, nena o La salsa de 
l’Adrià (cançó dedicada al cuiner català més interna-
cional, que va dissenyar una salsa amb el nom de La 
Salseta). Tindrem l’ocasió de gaudir de la banda de 
Salvador Escribà la mitjanit de dissabte 22 a diumenge 
23 de juny, a la plaça de Catalunya.

nit jove a ritme 
flaixbac
El ritme més potent i la música més 

ballable torna enguany a la Festa Ma-

jor de la mà del Va Parir Show que or-

ganitza Ràdio Flaixbac. Els principals 

locutors d’aquesta emissora –una de 

les que tenen més audiència entre el 

públic jove i adolescent català– seran 

els encarregats de punxar els temes 

més d’actualitat en un espectacle ple de 

llums i de pirotècnica. La cita amb Car-

les Pérez (presentador del programa 

estrella de l’emissora El matí i la mare 

que el va parir), Andreu Presas, Carles 

Roca, El Gran German i el Becari seran 

dijous a la nit al parc de la Fontsanta, 

tot just després de l’actuació del grup 

Vuit. Serà, sens dubte, la nit més jove 

de la nostra Festa Major!

El grup, molt conegut entre el públic 
més jove per temes com Dorm, 
actuarà el 21 de juny a les 22 hores
al parc de la Fontsanta

Carlos Martínez (veu i guitarra), Llorenç Anguera (baix i cors) i Òscar 
Villoria (bateria) són  els tres components d’un dels grups del pop-
rock català més coneguts del moment. El santjoanenc Òscar Villoria es 
mostra encantat de poder actuar a la ciutat on va néixer i on encara re-
sideix “segur que serà un concert molt especial” comenta il·lusionat. 
Vuit són un autèntic fenòmen entre el públic més jove. La bona feina va 
voler que al 2009 preparesin una maqueta  que va donar-se a conéixer 
a les xarxes socials i a partir d’aquí van gravar el seu primer disc, Un 
dia qualsevol. “Porto tota la vida tocant i quan formes part d’una 
banda mai t’imagines arribar a tenir èxit o no, simplement fas el 
que t’agrada amb passió, amb il·lusió, i si, a més a més va bé, per-
fecte”, comenta Òscar. El cert és que aquest primer treball els va obrir 
les portes a fer concerts i donar-se a conéixer arreu de Catalunya amb 
temes com Júlia o Princesa. El segon disc, 15 dies i una nit representa 
un abans i un després en la seva carrera. “Vam decidir gravar-lo a 
l’estudi de Manu Guix i a partir d’aquí iniciem amb ell una gran 
amistat que l’ha portat, fins i tot, a participar en un dels temes i en 
alguns dels concerts” comenta Villoria. Qui també van col·laborar en 
aquest àlbum van ser els actors de l’existosa Polseres Vermelles, Mikel 
Iglesias i Nil Cardoner amb el tema Dorm. “Vam tenir la sort que dues 
de les nostres cançons es van incloure en la banda sonora de Polseres 
Vermelles i per agrair aquesta col·laboració van convidar en Mikel i 
Nil a participar en el disc”, comenta Villoria. Ara tenen per endavant 
una nova gira per presentar el disc Recorda que... sota la producció 
de Manu Guix de Roger Rodés, productor, entre d’altres artistes, de 
Macaco. 

tres que són
Vuit

El santjoanenc Òscar, 
bateria del grup, davant del 
Bulevard on ha assajat 
durant molts anys amb 
diferents grups de música

Cantant, pianista, actriu, presentadora 
de televisió, escriptora de contes infan-
tils... a Lucrecia no li fa por res i en tot 
posa el seu cor. Aquesta cantant cuba-
na establerta a Barcelona des de fa vint 
anys ens portarà els millors sons cubans 
el dia 21 de juny a les 23 hores a la plaça 
del Mercat en la gira Eternamente Cuba, 
que l’ha portat a recórrer mig món. Si hi 
ha una cosa que defineixi els seus direc-
tes és l’energia i la passió.

Checkmate, 
les millors versions
Creada el 2007 per oferir tribut a la millor música dels anys 50, 
versionant algunes de les seves cançons més conegudes, Checkmate Rock 
Band actuaran a les 22 h al parc de la Fonstanta. Tres de les seves voca-
listes són de Sant Joan Despí, i de ben segur que aquest serà un concert 
molt especial per a elles. Rock, pop, soul per engrescar l’ambient abans 
del concert de Gossos.

Teloners de Gossos, un grup ‘made in’ Sant Joan Despí
La càlida veu de 
Lucrecia 
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El jovent de la ciutat s’expressa
a través del cinema

El 17 de juny, al Teatre 
Mercè Rodoreda, estrena 
del llargmetratge Naüt, 
rodat a Sant Joan Despí

Alumnes de l’escola El Brot han participat en la creació d’una pel·lícula que ha 
comptat amb intèrprets de prestigi, com Mercè Arànega o Sílvia Sabaté • L’esplai 
El Nus i joves dels instituts van presentar a l’abril el curtmetratge Pack up

Dos projectes diferents però amb un 
mateix fil conductor: el cinema. 
Sant Joan Despí ha estat escena-

ri en els darrers mesos de la gravació del 
curtmetratge Pack Up, i del film Naüt, 
dues iniciatives ben diferents però que te-
nen com a vincle dues entitats de la ciutat, 
l’Esplai El Nus i l’escola El Brot. 
D’una banda, el 17 de juny es farà l’estrena, 
al Teatre Mercè Rodoreda, del llargme-
tratge Naüt, protagonitzat per alumnes de 
l’escola El Brot i per cares tan conegudes 
com Mercè Aranega, Àngels Bassas, Min-
go Ràfols, Mònica Glaenzel o Sílvia Saba-
té. Aquest film, dirigit per Xavier Biel, veu 
la llum a través d’una col·laboració entre 
El Brot i l’associació sense ànim de lucre 
Fonamentum que realitza un projecte 
educatiu per  a la integració del cinema 
a les escoles. Com explica Xavier Biel, 
director de Fonamentum, “la pel·lícula 
és la culminació de la feina que hem fet 
al Brot dins d’una assignatura optativa 
que imparteix el centre sobre el llen-
guatge cinematogràfic”. Durant aquest 
temps, els alumnes s’han introduït en la 
figura del director francès Jean-Pierre 
Jeunet per elaborar aquest film, gravat en-

Al maig han coincidint dos esde-
veniments que han posat la ciu-
tat en el mapa català de la dansa. 

Mentre que Dansadespí ha organitzat la 
4a edició del Premi de Dansa Jove Jujol, 
la jove ballarina santjoanenca Núria 
Martin va aconseguir un dels primers 
premis del III Certamen Internacional 
de Dansa Ciutat de Barcelona que li per-
metrà accedir a una beca en Nova York. 
Però anem a pams. 
D’una banda, el Premi de Dansa Jove 
Jujol va omplir el Teatre Mercè Rodore-

tre d’altres indrets, a Can Negre o la Torre 
de la Creu, i que recorda en totes les esce-
nes l’estètica de Jeunet, autor de pel·lícules 
com Delicatessen. L’alumnat ha participat 
en tot el procés de preproducció i filmació 
i, com assenyala Biel, “per a ells ha estat 
molt important treballar amb gent pro-
fessional”. L’equip estava format per unes 
150 persones. 

Una altra estrena
D’altra banda, el 26 d’abril, es va estrenar 
al Teatre Mercè Rodoreda, el curtmetrat-

El repartiment de Pack up al photocall abans de la presentació del curtmetratge, al Mercè Rodoreda

ge Pack up, una iniciativa de l’Esplai El 
Nus i l’Associació Mèlies amb el suport de 
l’Ajuntament que pretén que els i les joves 
siguin persones crítiques, compromeses i 
participatives sobre la base de tres grans 
fonaments: l’educació, els valors i la inclu-
sió juvenil a través dels mitjans audiovi-
suals. En els darrers mesos, joves de l’esplai 
i dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i 
Francesc Ferrer i Guàrdia han treballat 
tots aquests aspectes i, després d’un procés 
d’aprenentatge de la tècnica audiovisual, el 
resultat final ha estat aquest curtmetratge.

Núria Martin 
durant la 
interpretació de 
Veni, vidi, vinci, 
que li va valer el 
primer premi 

da de la dansa dels joves talents de 21 es-
coles d’arreu de Catalunya. En total 250 
ballarins i ballarines que van participar 
en les disciplines de dansa contemporà-
nia, clàssica i hip hop en les modalitats 
grupals o individuals. Cal destacar el pa-
per jugat pels ballarins de casa: l’alumnat 
de Sant Joan Despí que hi va participar 
va aconseguir sis dels premis, en dife-
rents disciplines i categories, mentre que 
Janire Rodríguez es va endur una beca al 
European Dance Center Paris Goubé, i 
Marc Castillo una altra al Summer Dan-
ce Livingdance Barcelona. La importàn-
cia d’aquest certamen va in crescendo. El 
jurat ha comptat amb noms destacats del 
món de la dansa com ara David Campos, 
Keith Morino, Nicolàs Riccini, Elisabeth 
Puigdelloses i Anna Maleras. La presi-
denta de Dansadespí, Julia Barra, recor-
da que, a banda dels premis, “varem do-
nar beques en prestigiosos centres de 
formació”. L’alcalde Antoni Poveda, per 
la seva banda, va mostrar preocupació 
pel “difícil moment que passa la cultu-
ra en general i la dansa en particular, 
per l’impacte que ha generat la pujada 
de l’IVA o la retallada de subvencions 
a la dansa per part de la Generalitat”.

250 joves al Premi de Dansa Jove Jujol al teatre Mercè Rodoreda • Una 
santjoanenca, premiada al Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona

CULTURA

L’actriu Mercè Arànega i un 
alumne de l’escola El Brot en una 
escena del film Naüt

La dansa, protagonista cultural al maig

Premi Internacional
D’altra banda, el palmarès del III Cer-
tamen Internacional de Dansa Ciutat 
de Barcelona es va completar amb un 
premi per a la santjoanenca Núria Mar-
tin, que va aconseguir el primer lloc pel 
seu solo en Dansa Contemporània en la 
categoria C (de 19 a 22 anys) amb la va-
riació Vini, vidi, vinci, de la qual també 
és autora i coreògrafa. Això li permetrà 
gaudir d’una beca per a una estada de 
dos anys a l’Escola Peridance Capezio 
Centrer de Nova York. Martin és estu-
diant de 5è de Contemporani de l’Escola 
d’Ensenyamnet Secundari i Artístic/
Conservatori Professional de Dansa.

Sant Joan Despí, bressol de noves promeses d’aquesta disciplina artística

Gran nivell a les 
actuacions de la 
quarta edició del 
premi Jujol de 
Dansa Jove
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Cuina en directe als mercats

EN IMATGES

150 anys de Cor de Flora • Festival de Primavera de l’Esbart Dansaire • Cruz de Mayo • Portes obertes de 
Solidança • Premis Can Maluquer • Orles al Salvador i Pedrol • Exposició Escola Municipal d’Art 

Els alumnes de l’Escola Municipal d’Art han dedicat la seva 
exposició anual al Centre Jujol-Can Negre, al centenari de la 
Torre de la Creu. Quadres, fotografies, escultures, i fins i tot un 
vestit amb forma d’escala... tot inspirat en aquesta casa, un 
dels emblemes de la ciutat.Exposició jujoliana

Solidança obre portes
L’entitat va organitzar, el 26 de maig, la 16a jornada de portes 
obertes perquè la ciutadania pugui conéixer la feina que fan. 
Durant la jornada es van fer tallers infantils, una desfilada de 
moda i un dinar popular entre d’altres activitats. 

24 25

Cor de Flora, d’aniversari

La Societat Coral de Flora va  cele-
brar l’acte principal de la comme-
moració del seu 150è aniversari 
amb una Trobada d’Estendards, 
que va comptar amb la partici-
pació de prop d’una vintena de 
corals d’arreu de Catalunya. A la 
imatge, la cloenda de l’acte en què 
els participants van cantar el Cant 
de la Senyera. Durant la jornada, 
celebrada l’11 de maig, van fer una 
ofrena floral davant del monu-
ment d’Anselm Clavé, impulsor 
d’aquests cors i també es van lliu-
rar diferents records commemora-
tius de l’acte als participants.

El 24 de maig, l’institut Jaume Salvador i Pedrol, va fer l’acte de lliurament de les orles de l’alumnat que ha cursat els estudis de batxi-
llerat, en total una setantena. A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, durant la fotografia de grup que es va realitzar amb l’alumnat 

que va participar en l’acte, a més de l’equip directiu i professorat. Sens dubte, un moment per al record.

Lliurament d’orles

L’Esbart Dansaire va organitzar, 
el 26 de maig, la trenta-sisena 

edició del Festival de Primavera, 
enguany molt especial, ja que 

coincideix amb el 70è aniversari 
de l’entitat. Una cinquantena 

de dansaires de totes les edats 
van participar en la quinzena 

de danses que es van presentar 
al festival. Un recorregut per 

la geografia catalana a través 
del folklore destacant com a 
novetat la Glossa del Ball de 

Cascavells, tradicional del Bages 
i el Solsonès, i un fragment de la 

ballada de les Gitanes de Rubí, 
un ball emblemàtic i festiu per 

commemorar el 70è aniversari.
A la primavera, danses populars

Cruz de Mayo multitudinària

La Cruz de Mayo, organitzada 
pel Centro Cultural Andaluz 

Vicente Aleixandre, és una altra 
de les cites més tradicionals de 
la primavera santjoanenca. Els 
dies 11 i 12 de maig, l’entitat va 
convertir la plaça del Mercat en 
un pati andalús presidit, com és 

costum, per una creu guarnida de 
flors. La festa va comptar amb les 

actuacions del Coro Daraja, del 
Grupo de Danzas i de l’escola del 

CCA Vicente Aleixandre, 
Tamara Jerez, Flamenco Bulevard 

y Tierra del Sur.

Un casal ben actiu
Sardanes, escacs, treballs de manualitats... són algunes de les activi-
tats que han organitzat els socis i sòcies del Casal de Can Maluquer 
durant la seva Setmana de la Gent Gran. A la imatge, l’alcalde, Anto-
ni Poveda, observa alguns dels treballs que han creat.
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

JUnY

14 divendres

 19.30  hores
 CONCERT LAUD’ARS 
 Centre Jujol-Can Negre
 Concert de corda polsada. 

 19  hores
 TALLER: bijuteria amb fil ferro
 sala Camèlies. Biblioteca Mercè Rodoreda
 

19  dimecres

15 dissabte

12 dimecres
 18.30  hores
 XERRADA: el lindefema en el  
 càncer de mama
 l’Àrea de Serveis a la Persona
 amb el doctor Rafael Villanueva de l’ICO-Hospital 
 de Sant Joan Despí Moisès Broggi.

 9 a 19 hores
 DIADA FUTSAL
 centre poliesportiu Ugalde
 amb l’Escola de futbol sala Blanc Blava

 17 a 20.30 hores
 TORNEIG ESCOLAR D’ESCACS
 centre cívic Antoni Gaudí
 inscripcions clubescacssantjandespi@gmail.com

16 diumenge

 20  hores
 SOPAR FAMILIAR A LA FRESCA
 davant centre cívic les Planes
	 com	a	final	de	les	activitats.	Amb	l’esplai	Tricicle

 19  hores
 TALLER DE COQUES 
 casal de joves el Bulevard
 preu: 4€, amb inscripció prèvia.

 19  hores
 TeaTRe al CaRReR:
 Orquestra Wandering
 plaça del Mercat

 20  hores
 PREGÓ INFANTIL 
 Consell dels infants
 plaça del Mercat

 De 10 a 14 hores
 TORNEIG DE DÒMINO 
 local Penya Blaugrana (p. Canal, 41)
	 inscripcions	fins	al	13	de	juny
 Torneig per parelles Memorial Antur Bombí

 18  hores
 ReVeTlla genT gRan
 casal Can Maluquer

20 dijous

23 diumenge

22 dissabte

 19 hores
 KaRaOKe
 plaça d’Antonio Machado
 

 22 hores
 COnCeRT JOVe amb VUIT
 parc de la Fontsanta
 

 22 hores
 FESTIVAL ESBART DANSAIRE
 plaça de l’Ermita
 actuació de les seccions infantils, juvenils i el cos  
 de dansa

 durant tot el dia
 DIADA DE FESTA MAJOR 
 carrer Torrent d’en Negre
 matinades	(8	h),	concert	de	gralla	(12	h)	
	 concert	amb	el	grup	Howlin	Pshycho	(18	h),		 	
	 sopar	de	Festa	Major	(21	h)	i	concert	de	Bad		 	
	 Students(23.30	h)	i	DJ	Rovira.

 10.30  hores
 JUGUEM AMB L’ENERGIA 
 plaça d’Antonio Machado
  

 20  hores
 TAST CEC DE CAVA 
 centre cívic Antoni Gaudí

21 divendres

 21  hores
 SOPAR POPULAR DE VEÏNS 
 plaça del Sol Solet
 Preu:	5	€.	Reserva	local	AVV	Eixample.En		 	
	 acabar,	a	les	23	h,	ball	amb	l’orquestra	Frenesí

 21  hores
 FESTIVAL DANSADESPÍ 
 plaça de l’Ermita
 Mostra	de	coreografies	de	Festa	Major.
 

 de 9 a 14  hores
 TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS 
 carrer JF Kennedy
 d’11	a	12,	itinerari	urbà	i	de	12	a	14	h,	
	 exposició	a	la	rambla	Josep	Maria	Jujol. 

 de 10 a 14  hores
 TROBADA D’INTERCANVI
 PLAQUES DE CAVA
 plaça de l’Estació

 a partir 18  hores
 TROBADA DE GEGANTS
 carrer de Baltasar d’Espanya
 Plantada	de	gegants	a	les	18	hores;	cercavila			
	 pel	barri	Centre	a	les	19	i,	cap	a	les	
	 20	h,	ball	de	gegants	davant	el	centre	Mercè		 	
 Rodoreda.

 23.30 hores
 BALL AMB LA SALSETA 
 DEL POBLE SEC
 plaça de Catalunya

 de 18 a 21  hores
 INFANTIL: amics d’en Crusó
 parc del MIl·lenari

 22  hores
 CONCERT DEL GRUP
 CHECKMATE ROCK BAND
 parc de la Fontsanta

 de 9 a 14  hores
 PETANCA
 pistes de la Unió Petanca

 12  hores
 TITELLES: Pinotxo
 plaça d’Antonio Machado

 17.30  hores
 TalleR InFanTIl: 
 construcció amb peces de fusta
 pati del Diamant. Centre Mercè Rodoreda

 de 10 a 14  hores
 CONCURS EXPOSICIÓ 
 DE PINTURES
 plaça de l’Ermita
 concurs	i	exposició	de	Festa	Major,	
 premi Benito Magallón.

 23  hores
 LA MÀGIA INDIE
 d’ANTONIO DIAZ
 plaça de l’Estatut
 sorprenent	espectacle	d’aquest	gran	mag,		
	 premi	nacional	de	màgia.

 10.30  hores
 FESTA DE LES AIGÜES
 plaça de l’Ermita
	 jocs	d’aigua	per	a	tota	la	família	i,	a	les	12.30		 	
 hores, espectacle infantil Històries   
 d’aigua,	amb	la	Tresca	i	la	Verdesca.

 ... i després
 FESTA RÀDIO FLAIXBAC
 parc Fontsanta
 amb presentadors dels programes de l’emissora

 22 hores
 CONCERT: MURDER KAOS 
 casal de joves el Bulevard
	 preu	de	l’entrada:	3€.	També	amb	la	participació		 	
	 de	Wis(H)Key	i	The	Zen.	Per	a	majors	de	18	anys.

 9 a 13.30 hores
 TROFEU DE PETANCA
 pistes petanca les Planes
 amb el Club Esportiu Estel

 20.30 hores
 CURSA DE SANT JOAN DESPÍ
 circuit urbà
 inscripcions cursapopular.es

 PREGÓ DE FESTA MAJOR
 Jordi Rios
 plaça del Mercat
	 Tot	seguit,	tronada i ball de gegants.

 19.30  hores
 VINE A BALLAR
 plaça de la Sardana
 espai per aprendre alguns balls amb Freedom Dance.

 Tot el dia
 TORNEIG ESCOLAR D’HOQUEI
 poliesportiu del Mig
	 des	de	les	10	del	matí.

 Tot el dia
 EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISTES
 Torre de la Creu
	 de	10	a	14	h	i	de	15.30	a	20	hores.

 19.30 hores
 CONTE: Qui no té nas!
 a	càrrec	del	món	de	la	Mon
 plaça de l’Estatut

 23.30  hores
 CONCERT: GOSSOS
 parc de la Fontsanta
 

 d’11 a 13 hores
 GIMCANA 2.0 AL PARC
 sortida: parc de Torreblanca

 d’11 a 13 hores
 ITINERARI MODERNISTA
 sortida: Can Negre
 11.30 hores
 TALLER FAMILIAR:
 la màgia del trencadís
 Centre Jujol-Can Negre
 inscipcions: cannegre@sjdespi.net

 19  hores
 TalleR InFanTIl:
 Passeu, passeu   
 plaça del Carme

Continua a la pàgina següent
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eXPOSICIONS

del 18 al 26 de juny
PINTURES A L’OLI
Centre cívic Les Planes

del 19 de juny al 14 de juliol
ARTISTES DE
SANT JOAN DESPÍ
Centre Jujol-Can Negre

 11 hores
 DESCOBERTA DE VEGETACIÓ
 parc de Torreblanca
 inscripcions: activmuseuciencies@bcn.cat

del 10 al 14 de juny
EXPOSICIÓ FINAL DE 
CURS CENTRE OBERT
DE FUSTERIA
biblioteca Mercè Rodoreda

 de 10 a 14  hores
 EXPOSICIÓ DE
 COL·LECCIONISTES
 Torre de la Creu
 primera eidició d’una cita 
 amb el món del col·leccionisme.

 18  hores
 JORNADA DE PORTES 
 OBERTES CENTRE CULTURAL   
 ISLÀMICA
 carrer les Planes, 19, baixos
 

 23 hores
 COnCeRT de lUCReCIa
 plaça del Mercat 

 d’11 a 13 hores
 EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA
 plaça d’Antonio Machado
 
 de 17 a 20.30 hores
 TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS 
 centre cívic Antoni Gaudí
 inscripcions clubescacssantjandespi@gmail.

 22  hores
 VELADA FLAMENCA
 plaça deL Mercat
 amb	el	Centro	Cultural	Andaluz	Vicente	Aleixandre.

 23  hores
 ESPECTACLE. Roda món 
 plaça de Mª Aurèlia Capmany
 amb Mumusic Circus.
 

 De 12  a 14 hores
 MASTERCLASS AMB ‘LOS   
 VIVANCOS’
 Auditori Miquel Martí i Pol
 cal	inscripcions,	fins	al	21	de	juny,	a	l’Escuela	 		
	 de	Danza	Loly	Peláez	(tel.	93	477	25	41).
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El grup d’animació (al fons) va recòrrer 
els diferents espais del poliesportiu

El 15 de juny s’inicia la temporada de les piscines d’estiu Fontsanta. 
Al matí tindrà lloc la festa inaugural, amb diferents activitats re-
creatives. Serà el tret de sortida a aquest servei refrescant del qual 
es podrà gaudir cada dia de l’estiu, fins al 8 de setembre. 
Enguany els abonats dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador 
Gimeno tindran un 50% de descompte en l’abonament de 
temporada complerta de les piscines. 
Un altra interessant  oferta esportiva és que els joves d’entre 16 i 
25 anys que s’inscriguin als poliesportius fins al 30 de juny tin-
dran matrícula gratuïta.

Poliesportiu municipal Salvador Gimeno: 
10 anys amb ’esport

A l’any 2003, en concret un 4 de maig, una gran festa po-
pular va servir per inaugurar el poliesportiu municipal 
Salvador Gimeno. Era el segon gran centre esportiu que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí posava al servei de la ciu-
tadania.  El Salvador Gimeno completava l’oferta esportiva 
amb piscines, sales de fitness, una gran pista poliesportiva i 
sala d’activitats físiques.
Ara, una dècada després, l’equipament celebra el seu desè 
aniversari amb una oferta consolidada i millorada. Con-

juntament amb l’altra gran poliesportiu, el Francesc Calvet, 
hi ha una oferta compartida per a unes 14.000 persones 
usuàries.
El passat 6 de maig va tenir lloc una jornada commemo-
rativa especial amb un grup d’animació que va recòrrer les 
dependències fent paròdies i posant un sonriure als llavis a 
aquelles persones que estaven fent la seva activitat esporti-
va. Els més petits també van poder gaudir d’una gran tarda 
d’aniversari

Un grup d’animació va obrir els actes commemoratius del 10è aniversari

Joana neix per ser la 
imatge esportiva de la 
ciutat. Vol estar amb 

els esports d’equip i al 
costat de qui practica 

esports individual.
Alegre, inquieta, 

curiosa... representa 
l’amistat, la tenacitat, 

la solidaritat, el treball 
en equip, la vitalitat, 

l’esforç i la 
esportivitat.

DESPÍ ESPORT

30 diumenge

 a partir de les 10  hores
 CURSA CICLISTA 
 DE FESTA MAJOR
 sortida recinte firal (av. Mare de Déu de   
 Montserrat)
 67a	edició	de	la	cursa	de	categories	Èlit	i	Sub	23.
 

 22.15
 CORReFOC 2013
 sortida: plaça del Mercat / c. JF Kennedy  
 a	les	21.30	h	Tabalada	amb	els	Tum	Tum	Prat,		
	 a	les	22.15,	Rock in foc, espectacle pirotècnic  
	 amb	música.	Cap	a	les	22.45	hores,	inici	del		 	
 correfoc pels carrers del barri de les Planes.

 17  hores
 DANSA: El llac dels cignes
 teatre Mercè Rodoreda
 Dansadespí	organitza	una	gala	solidària	amb	
 recollida d’aliments i material higiènic.

 18.45  hores
 SORTIDA CYCLE CHIC:
 concurs fotogràfic 
 sortida: plaça centre Mercè Rodoreda
 recorregut pels parcs de Sant Joan Despí.
 

 22  hores
 BALL DE GENT GRAN
 plaça de la Sardana
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24 dilluns
 12  hores
 SARDANES
 plaça de l’Ermita
 amb la PRINCIPAL DEL LLOBREGAT.

 12  hores
 INFANTIL: Anima’t xop!
 plaça del Mercat

 19.30  hores
 TROBADA CASTELLERA
 plaça de l’Ermita

 19  hores
 SARSUELA
 teatre Mercè Rodoreda
 preu: 5 €, entrades al centre M. Rodoreda.

 19.30  hores
 REBOMBORI DE CIRC
 parc Fontsanta
 amb Pep Callau, el professor Karoli, tallers...

 22.45  hores
 CASTELL DE FOCS
 parc Fontsanta
 amb Pep Callau, el professor Karoli, tallers...

del 21 al 24 de juny
LA RUTA DE LA TAPA:
tapa i beguda, 2 €
establiments de restauració
Recull el passaport de la ruta de la tapa 
2013	a	qualsevol	dels	establiments	parti-
cipants	i	gaudeix	de	l’oferta	gastronòmica	
que	han	preparat	els	bars	i	restaurants,	
i	vota	per	la	tapa	més	original	i	més	
saborosa.  
Concurs per escollir la tapa més original 
i més saborosa
Al	passaport	de	la	ruta	de	la	tapa	trobaràs	
una	butlleta	per	escollir	la	tapa	més	original	
i	més	saborosa.	Si	proves	tres	tapes	o	
més,	podràs	dipositar	la	butlleta	de	votació	
a	les	urnes	que	trobaràs	a	cada	establi-
ment. D’entre totes les butlletes es sorte-
jarà	un	xec	de	100€	a	gastar	a	qualsevol	
dels	bars	i	restaurants	que	hi	participen.

Joana Despí, 
la nova 

mascota 
de l’esport 

local

 18  hores
 FESTIVAL DE PATINATGE
 ARTÍSTIC
 poliesportiu del Mig
 Una	passejada	pels	anys	80.
 

 18 hores
 GALA BENÈFICA DE DANSA
 teatre Mercè Rodoreda
 amb Ball Despí. Recollida d’aliments. 

JUlIOl
2  dimarts

 21.30  hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN amb  
 sopar de carmanyola
 sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 
 

 21 hores
 SOPAR DE GERMANOR
 i ReVeTlla
 plaça de l’Estatut
 amb	l’orquestra	LITORAL	(23	h).

 21.30 hores
 SOPAR DE CARMANYOLA  
 passeig del Canal

 23  hores
 ReVeTlla
 plaça de l’Ermita
 amb	l’orquestra	GERUNDA.

 23  hores
 ReVeTlla
 plaça de Mª Aurèlia Capmany
 amb L’ORQUESTRA POMPEYA.

 Tot el dia
 RECOLLIDA D’ALIMENTS 
 als supermercats de la ciutat
 

 20  hores
 HAVANERES I ROM CREMAT   
 AMB PIRATES
 plaça del Mercat 

 23  hores
 ReVeTlla
 plaça del Mercat
 amb GRAND BAND ORQUESTRA.

 23. 45  hores
 ESPECTACLE NIT DEL ROS
 parc de la Fontsanta (zona skate parc)  
 encesa de la foguera a la mitjanit
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Sortides per gaudir de la bici en família

Les sortides familiars són una forma lúdica i divertida de gaudir el paisatge

El Club Ciclista Sant Joan Despí estrena 
amb èxit nou circuit a la zona 

industrial • 90 infants de diferents 
categories van participar en la cursa

El passat 19 de maig es va celebrar la VIII Cursa Infan-
til de Carretera que organitza el Club Ciclista Sant Joan 
Despí, que enguany estrenava un nou circuit, a la zona 
industrial, que es dividia en dos parts, una de 900 metres 
per les categories benjamí i principiants i l’altre de 2.000 
metres per les categories alevi i infantil.
Amb una important participació (90 infants), van resul-
tar guanyadors Marc Brustenga i Berta Orozco (infan-
tils), Javier Lamela i Laura Molenar (alevins), Oriol Al-
caraz i Sara Méndez (principiants) i Sergi Montserrate i 
Laia Bosch (benjamins), corredors que es van proclamar 
campions de Catalunya, ja que en aquesta cursa de Sant 
Joan Despí es disputava el campionat autonòmic. 
L’esdeveniment era una prova de foc per preparar el nou 
circuit per la Cursa de la Festa Major d’Èlit i Sub-23, que 
va ser molt ben valorat pels clubs.

El Club Ciclista Sant Joan Despí, amb 
l’arribada del bon temps,  ha iniciat la 
tercera temporada de les sortides fa-
miliars en bicicleta. Una iniciativa per 
gaudir del ciclisme en família d’una for-
ma lúdica i divertida que permet alhora 
gaudir del paisatge.
Les sortides estan adaptades per a in-
fants a partir de 9 anys (acompanyats 
pels seus familiars si són menors de 14 
anys). El punt de trobada sempre és la 
plaça de l’Ermita i la sortida a les 10 ho-
res. Fins ara se n’han fet tres, a la platja 
del Prat al Pont del Diable de Martorell i 
a la Rierada de Molins de Rei.
Aquest mes de juny (dia 16) es sortirà a 
Sant Climent de Llobregat, amb visita al 
Museu d’eines del pagès. Uns 30 km.
Al juliol (dia 7) s’anirà a la Via Verda del 
Carrilet en autocar. Després es farà el 
recorregut en bici de Girona fins a Sant 
Feliu de Guixols. Uns 40 km.

Informació:
93 373 39 12 (dijous de 19.30 a 21 h)

ccsjd@ccsjd.org // www.ccsjd.org

La Cursa Infantil de 
Carretera proclama els 
campions de Catalunya

Molt bon paper de l’infantil femení de l’Handbol 
Sant Joan al Campionat d’Espanya

L’equip es va enfrontar en tres partits a tres campions autonòmics

Sant Joan Despí va ser ‘la ciutat de l’handbol base’, 
amb 500 participants a la Trobada de Minihandol
El passat diumenge 12 de maig l’Handbol Sant Joan va organitzar la 
XI Trobada de minihandbol amb 500 infants d’arreu de Catalunya, 
repartits en diferents pistes de la nostra ciutat (poliesportiu Salva-
dor Gimeno, pavelló del Mig, plaça de l’Ermita, pista del Sol Solet i 
escola Ateneu Instructiu). A més, la pista del CEIP Sant Francesc es 
va habilitar amb uns inflables perquè els més petits gaudissin d’un 
gran dia d’esport.
Tots els participants van poder gaudir de la visita del jugador inter-
nacional i flamant campió del món Antonio Garcia (actualment a 
les files del París Saint Germain), de Victor Tomás (jugador del FC 
Barcelona) i de Marc Garcia (del Bm. Granollers).
El lliurament de premis va comptar amb la presència del president 
de la Federació Catalana d’Handbol, Tomas Moral, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, el regidor d’Esports, Ferran Liesa, i el 
president de l’Handbol Sant Joan Despí, Josep Bracons.
Pel que fa als guanyadors de cada categoria, van ser el Sant Quirze 
masculí i el Bm La Roca femení en alevins i el Costarets i l’Escola 

La Trobada s’ha convertit en un referent de l’handbol formatiu

Nova en categoria benjamí masculina i femenina respectivament. 
Els equips “A” de l’Handbol Sant Joan van fer podi en aleví (3rs) i 
benjamí (2ns) masculí i en aleví femení (2es).

L’equip santjoanenc va ser segon al sector del campionat, disputat a Madrid

L’handbol femení continua donant alegries a Sant Joan Despí. 
L’equip infantil de l’Handbol Sant Joan, després d’aconseguir 
una meritòria tercera posició en el Campionat de Catalunya, 
es va desplaçar a Madrid per disputar, del 17 al 19 de maig, el 
sector del Campionat d’Espanya de la categoria. L’equip dirigit 
per Manolo Jiménez va aconseguir una magnífica segona po-
sició en una experiència, sens dubte, inoblidable per les san-
tjoanenques.
El primer partit, disputat divendres 17, no es presentava fàcil 
ja que el rival era el BM Sanse, de San Sebastián de los Reyes, 
equip amfitrió i primer classificat de Madrid, una comunitat 
que ha destacat en els últims anys pel seu gran nivell en catego-
ria femenina. L’equip santjoanenc, molt motivat, va aconseguir 
la victòria per 14-19.
Dissabte 20 es va enfrontar al BM Morro Jable del municipio 
de Pájara (Fuerteventura). Un equip molt veloç i amb gran do-
mini del joc que l’ha fet ser campió de Canàries. El Sant Joan 
va perdre 24-12, un resultat un xic inflat ja que no va haver-hi 
tanta diferència a la pista. Les canàries serien al capdavall les 
campiones del sector i es classificarien per a la fase final.
Finalment, el dia 21 es va enfrontar a un altre campió autòno-

mic, en aquest cas d’Aragó, el BM Colores de Zaragoza. Una 
victòria significava assolir la segona posició i l’equip blanc i 
vermell, molt concentrat, va aconseguir el triomf per 15-25.
Les noies santjoanenques donen d’aquesta manera un pas més 
endavant, tant pel que fa a l’aspecte esportiu com al personal.
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El equipo de Sant Joan Despí 
acaba en la 11º posición de la 
tabla en su primera tempora-
da en la máxima categoría

El Levante consigue la permanencia en la 
máxima categoría femenina

Temporada inolvidable de un equipo que ha sido considerado la revelación de la Superliga

El Futbol Club Levante Las Planas 
ha conseguido el objetivo de la 
permanencia en su estreno en 

Primera División. Ha sido una tempo-
rada para enmarcar de las jugadoras de 
Albert Sánchez. La plantilla y el cuerpo 
técnico han hecho un gran trabajo, lu-
chando contra equipos que triplicaban 
al club planense tanto en presupuesto 
como en medios.
Una victoria (2-3) en el campo del Sevilla 
en el último partido le permitió superar 
al propio equipo hispalense y al Valencia 
y acabar en una cómoda 11ª posición. 
Ha ganado nueve partidos, empatado 
cinco y perdido dieciseis, con 34 goles a 
favor y 47 en contra. En algún momen-
to incluso se llegó a soñar con conseguir 

plaza para disputar la Copa de la Reina.
Un equipo que mezcla juventud y ve-
teranía, con algunas jugadoras de am-
plia experiencia en Primera División. 
Las máximas goleadoras del conjunto 
planense han sido Eva Díez “Evita” con 
8 tantos, Sonia Zarza con 7 y Andrea 
Porta con 6. El equipo puede presumir 
de haberle puesto las cosas muy difí-
ciles al Athletic de Bilbao o de haber 
vencido a la Real Sociedad o al Espan-

yol, actual campeón de Copa. 
La liga se la ha adjudicado ‘in extremis’ 
el FC Barcelona, que consiguió la vic-
toria en la última jornada en el campo 
del Athletic de Bilbao, que ha encabe-
zado la competición a lo largo de bue-
na parte de la temporada. 
El Levante ya planifica la próxima 
temporada en la que el objetivo será de 
nuevo la permanencia con un presu-
puesto aún más modesto.

El equipo planense ha conseguido meritóriamente la permanencia, el gran objetivo.

El torneig del Tennis El Molí va aplegar 78 infants 
Els dies 11 i 12 de maig es va celebrar el II Torneig Social del 
Club Tennis El Molí, en què han participat un total de 78 infants 
d’edats compreses entre els 7 i els 16 anys, dividits en diferents 
categories. El torneig es va disputar en dues jornades. Dissabte 
dia 11, de 13 a 21.30 hores, es van disputar sis partits cada 30 
minuts en format de lligueta i diumenge dia 12, la fase final, de 14 
a 20 hores, amb un total de 186 partits. El campionat va finalitzar 
amb el lliurament de trofeus i la foto de grup (a dalt).

L’infantil del CHL Jujol, el millor d’Espanya

L’infantil del CHL Jujol és el nou campió d’Espanya d’hoquei línia

La Festa Major ens tornarà a portar 
esdeveniments esportius d’alt nivell

La Festa Major s’apropa i amb ella les competicions esportives 
tradicionals o novelles que, un cop més, formalitzen de ma-
nera festiva la cloenda de la temporada de l’esport local.
Entre aquests esdeveniments destaca la 6a Cursa Atlètica de 
Sant Joan Despí, organitzada pel Club Atletisme Despí, i que 
es disputarà dissabte 15 de juny. Una cursa que s’està con-
vertint en una de les activitats més atractives de la tempo-
rada esportiva de les quals es pot gaudir al nostre municipi, 
que augmenta any rere any en participació d’atletes. Enguany 
aquesta prova atlètica canvia d’ubicació i es disputarà en un 
circuit de l’Eixample totalment pla, per animar a participar a 

corredors que s’inicien en l’atletisme.
També canvia de circuit la 67a Cursa Ciclista de Sant Joan 
Despí, organitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí que es 
disputarà a la zona industrial, amb sortida del recinte firal. 
Serà dissabte 29 de juny. Una altra activitat important per al 
dia 29 és la 9a edició del Torneig Eduard Planes de tennis tau-
la que fa de teloner al 6è Open Despí que es disputarà entre 
la tarda de dissabte (Open de veterans) i diumenge durant tot 
el dia (Open absolut). Totes dues activitats estan organitzades 
pel Club Tennis Taula Ateneu 1882 que espera tornar a acon-
seguir els èxits de participació d’anys anteriors.

Dues de les competicions més importants de Festa Major, la Cursa Atlètica i la Cursa Ciclista, canvien enguany de circuit

L’equip d’hoquei línia santjoanenc es va proclamar campió d’Espanya a Bilbao

L’equip infantil del Club Hoquei Línia Jujol es va procla-
mar campió d’Espanya a Bilbao després de guanyar en 
una gran final al PC Tres Cantos madrileny.
L’equip santjoanenc es va classificar per al Campionat 
d’Espanya després de derrotar el Rubí i proclamar-se 
campió català, títol que ostentava l’equip vallesà.
A Bilbao, els nois del Jujol van derrotar en semifinals el 
Playas de Oropesa, mentre que el Tres Cantos es plantava 
també a la final en superar el gran favorit, l’Espanya HC 
mallorquí.
Així, Tres Cantos i CHL Jujol, que havien empatat el seu 
partit en la fase de grup, arribaven a la final en un pavelló 
de Zorroza absolutament ple de públic.
El partit, vistós, espectacular i emocionant, va finalitzar 
amb empat a dos, la qual cosa donava pas a una pròrroga 
que es podia decidir amb “gol d’or”. Carles Muñoz marca-
va al cap de pocs segons i l’equip santjoanenc s’erigia en el 
nou campió d’Espanya infantil d’aquest esport.

El conjunt va jugar el campionat nacional després 
de proclamar-se campió de Catalunya

Samarreta solidària. L’alcalde, Antoni Po-
veda, va lliurar el 31 de maig una samarreta 
del FC Barcelona signada pels jugadors del 
primer equip a l’associació Impulsant de Sant 
Joan Despí, que la sortejarà per tal de recpa-
tar fons. Impulsant és una entitat que treballa 
per la inclusió laboral de les dones.
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telèfons d’interès
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

www.despi.tv

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

ABRIL 2013
Temperatura mitjana: 14,6ºC · 

Temperatura màxima: 23,9ºC,  el dia 12

Temperatura mínima: 5,7ºC,  el dia 6 

Precipitació: 80,6 mm  •10 dies de pluja

TRIBUNA POLITICA

Tot allò que contingui agua té vida. 
En aquest sentit Sant Joan Despí té 
la gran sort que el riu Llobregat 
passa pel seu municipi.
Enguany és l’Any del Riu Llobregat 
i aquesta és una magnífica oportu-
nitat per posar en valor i promou-
re el nostre riu. Un riu que compta 
amb una gran importància social, 
històrica i ambiental, que és eix de 
desenvolupament i que fa possible 
una rica biodiversitat i un caràcter 
vertebrador natural del territori 
com a font de riquesa econòmica 
i social.
Són molts anys que hem viscut 
d’esquenes al riu; ara bé, això està 
canviant ja que, darrerament, 
s’estan duent a terme diferents ini-
ciatives i actuacions que ens fan 
veure que vivim mirant el riu, que 
gaudim del riu i del nostre hàbitat 
natural.
El riu ens ofereix infinitat de possi-
bilitats, camins per passejar i anar 
en bici, ocells autòctons, flors es-
pecials que només hi ha a la nostra 
ribera. El riu ens obre un munt de 
coses per descobrir que no ens po-
dem perdre.
Ara hem de fer un pas més i fer-
lo nostre, per això l’hem de conèi-
xer, l’hem de preservar i l’hem 
d’estimar. Des del PSC de Sant 
Joan Despí us volem animar a viu-
re de cara al riu Llobregat. Estem 
convençuts que tenir cura del nos-
tre entorn és la millor manera de 
preservar-lo. Gaudiu del riu Llo-
bregat, és el nostre futur i la nostra 
cultura. 
Bona Festa Major!

Desde la famosa y desdichada LOGSE 
aprobada en el primer gobierno socialis-
ta de Felipe González, con un Secretario 
de Estado de Educación llamado Alfre-
do Pérez Rubalcaba, en España sólo han 
funcionado leyes educativas hechas por 
la izquierda en sus diversas reformas. To-
das ellas sin consenso y sin pretenderlo. 
El resultado, más del 50 % de paro juve-
nil y un nivel cultural ínfimo. Es cierto 
que los jóvenes de hoy presentan ciertas 
habilidades “tecnológicas” y han mejo-
rado en el inglés. Hoy, gracias a los pro-
gramas de la Unión Europea del Erasmus 
es más fácil y barato poder estudiar en el 
extranjero. Pero la formación interna se 
ha dividido claramente entre las escue-
las públicas y las escuelas de iniciativa 
social privada (sea concertada o no). 
La división también se aprecia entre las 
diferentes regiones de España. No tener 
programas comunes en las asignaturas 
troncales dificulta la movilidad geográfi-
ca y, por tanto, el empleo.
El Parlament de Catalunya va elaborar, 
per a més inri, una llei pròpia impedint 
la llibertat dels pares a escollir l’educació 
dels seus fills. Els nacionalistes porten 30 
anys manipulant l’educació i creant gene-
racions de joves plenes d’odi i rancor cap 
a la pròpia Espanya. Els mites nacionalis-
tes estan per sobre dels problemes de la 
ciutadania. Per a ells és més important el 
que anomenen “procés sobiranista” que 
la llibertat i qualitat de l’educació dels 
nostres fills.
PP of Sant Joan Despi will support all 
parents who wish to exercise their free-
dom in the education of their children. 
A better future with more opportunities 
to compete in a globalized world is ne-
cessary.
Os deseamos a todos una 
¡Feliz Fiesta Mayor!

L’ofec econòmic al qual els diferents go-
verns espanyols (tant del PSOE com del 
PP) han sotmès Catalunya es tradueix en 
una asfíxia social que està posant en perill 
el nostre model d’estat del benestar en un 
context de crisi econòmica on, precisa-
ment, l’atenció a les persones vulnerables 
és més necessària que mai. A tall d’exemple:
A dia d’avui la Generalitat de Catalunya 
està finançant el 80% de les despeses asso-
ciades a aquesta llei i l’Estat està pagant no-
més el 20% quan l’acord diu que la llei de la 
dependència es fiançaria a parts iguals en-
tre la Generalitat de Catalunya i el Govern 
de l’Estat.
Aquest any els estudiants catalans han estat 
els últims a començar a cobrar les beques, 
quan ja ho havien fet els estudiants de la 
resta de territoris de l’Estat.
L’Estat espanyol ha reduït en un 92% la seva 
aportació en polítiques socials a Catalunya 
durant en els darrers tres anys. Aquesta re-
ducció no ha aturat els programes socials a 
Catalunya, però ha obligat a que s’hagin de 
finançar gairebé íntegrament amb recur-
sos de la Generalitat i pràcticament sense 
aportació de l’Estat.
Les prestacions per a cuidadors no profes-
sionals han costat a la Generalitat de Ca-
talunya 909 milions d’euros entre els anys 
2008 i 2013, sense cap dotació pressupos-
tària per part de l’Estat.
Les xifres i l’actitud de l’Estat espanyol po-
sen de manifest que Catalunya no pot dis-
posar d’un projecte sòlid d’estat del benes-
tar com a comunitat autònoma de l’Estat 
espanyol, però que en canvi el nostre mo-
del de benestar és perfectament viable en 
una Catalunya que sigui un estat dins del 
marc europeu.
El procés del dret a decidir que hem iniciat 
està íntimament lligat al benestar dels ciu-
tadans de Catalunya
Volem un estat propi per viure millor.
Bona Festa Major. 

En política, como en otros aspectos 
de la vida, siempre es necesario sa-
ber en qué punto estás y hacia dónde 
vas. Acabamos de cruzar el ecuador 
del mandato 2011-2015 y desde ICV-
EUiA hemos hecho balance del nivel 
de cumplimiento de las 30 priorida-
des que proponíamos en nuestro pro-
grama electoral. Éstas son algunas de 
las conclusiones que hemos extraído:
La participación de ICV-EUiA en el 
gobierno de la ciudad nos ha permi-
tido desarrollar  nuestras políticas so-
ciales y de igualdad de oportunidades 
e incidir en el resto de ámbitos. Tene-
mos la satisfacción de que esta parti-
cipación ha comportado que muchas 
de esas 30 prioridades se hayan con-
seguido en su mayor parte; otras, ya 
están planteadas y seguiremos traba-
jando para lograrlas antes de que fina-
lice el mandato. Nuestra voluntad es 
seguir sumando esfuerzos por el bien 
de la ciudadanía.
Es evidente que si ICV-EUiA tuviera 
una mayor representación en el con-
sistorio, se conseguiría, desde la di-
ferencia, liderar, conjuntamente con 
quienes desean un cambio, las políti-
cas de transformación de la sociedad. 
Nuestra coalición entiende que Sant 
Joan Despí necesita nuevas perspecti-
vas en temas como la transparencia, la 
participación ciudadana, la inclusión 
y la cohesión social, la sostenibilidad, 
el rigor en el gasto público…
El grupo municipal ICV-EUiA afron-
ta los dos próximos años con ilusión, 
voluntad de servicio a la ciudadanía 
y aportando nuestra experiencia de 
oposición y de gobierno, adaptándo-
nos a esta realidad que cambia rápida-
mente a todos los niveles.

L’ofec econòmic es  
tradueix en asfixia social

El riu és vidaA mitad de mandato La ley de educación

CiU PPICV-EUiA PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
• Cantata infantil • Segle i mig de cant coral a Sant Joan Despí • 

Festa de la Cruz de Mayo • Setmana de la gent gran • Festes a Pla del 
Vent Torreblanca •

DESPÍ ESPORT
• Poliesportiu Salvador Gimeno: 10 anys amb l’esport • 

Cloenda de l’esport escolar •
CIUTAT MODERNISTA

• Torre de la Creu: un segle de modernisme a la ciutat•
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MAIG 2013
Temperatura mitjana: 16,1ºC · 

Temperatura màxima: 26,1ºC,  el dia 22

Temperatura mínima: 8,9ºC,  el dia 25 

Precipitació: 61,3 mm  9 dies de pluja i 

dos de tempesta

el temps Encara que es digui que quan arriba la 
primavera arriba el bon temps, estadística-
ment a l’abril i al maig sol ploure més que 
durant els mesos d’hivern. Enguany l’abril 
va ser plujós, i el maig s’ha quedat més o 
menys en la mitjana. Les precipitacions 
s’han concentrat clarament en dos episo-
dis de pluja bastant llargs, l’un entre el 25 
i 29 d’abril, i l’altre del 14 al 20 de maig. La 
primavera, comptant també el març, ha 
estat molt plujosa, la més plujosa des de 
l’any 2002. 
En canvi, pel que fa a les temperatures, 
mentre que l’abril va tenir una temperatura 
mitjana normal, el maig ha estat el més 
fred des de l’any 1991, especialment per les 
temperatures baixes de la segona quin-
zena. Degut a això, gairebé no hem notat 
un canvi substancial de temperatura entre 
l’abril i el maig. 




