
Espai públic 
per gaudir de 
la ciutat
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L’Ajuntament destina molts recursos per al manteniment 
i millora de places, carrers i parcs, que cal tenir en bon estat



2 3

La gestió del dia a dia és essencial en qualsevol or-
ganització. En l’àmbit públic, moltes vegades queda 
eclipsada i sembla que les coses funcionen per inèr-

cia o gairebé sense esforç. Darrere dels serveis públics que 
ofereix l’Ajuntament hi ha sempre una gran dosi de treball  
sota uns criteris de gestió que intentem que siguin el més 
eficaços possible. Tenir la ciutat neta, els jardins cuidats, 
el mobiliari urbà apte per al seu ús, la recollida de residus 
organitzada... són molts els aspectes que incideixen a tenir 
l’espai públic de la ciutat en bon estat.

En aquest aspecte, l’Ajuntament de Sant Joan Despí sem-
pre hi ha posat el màxim interès, ja que és essencial per a 
una ciutat que el seu escenari ciutadà,  els seus carrers, pla-
ces i jardins, convidin a l’activitat social, familiar, d’oci i de 
relacions personals. És un aspecte essencial per a la quali-
tat de vida i per al desenvolupament d’una comunitat.

Però el dia a dia també requereix actuacions específiques 
per donar resposta a necessitats socials d’interès general. 

Ara que estem a punt de 
començar el procés de 
matriculació per al pro-
per curs, cal recordar el 
bon nivell de la nostra 
xarxa de centres educa-
tius, tant en l’àmbit do-

cent com d’instal·lacions. 
Des de les escoles bressol públiques als instituts de secun-
dària, passant per les escoles d’infantil i primària, Sant 
Joan Despí ofereix una opció de qualitat i que, malgrat les 
difultats del moment, no ha rebaixat en cap moment el seu 
nivell de prestacions, més aviat al contrari. Per exemple, 
aquest curs, 232 nens i nenes gaudiran de la gratuïtat del 
servei de menjador gràcies a l’increment en un 15% de la 
partida per a beques.

L’essencial per a aquest equip de govern és i seguirà sent 
apostar per l’educació com a element bàsic per garantir la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Mantenir en bon estat 
la ciutat, essencial per 
a la qualitat de vida

La gestión del día a día es esencial en cualquier orga-
nización. En el ámbito público, muchas veces queda 
eclipsada y parece que las cosas funcionan por inercia 

o casi sin esfuerzo. Detrás de los servicios públicos que ofre-
ce el Ayuntamiento hay siempre una gran dosis de trabajo, 
bajo unos criterios de gestión que intentamos sean lo más 
eficaces posible. Tener la ciudad limpia, los jardines cuida-
dos, el mobiliario urbano apto para su uso, la recogida de 
residuos organizada... son muchos los aspectos que inciden 
en tener el espacio público de la ciudad en buen estado. 

En este aspecto el 
Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí siempre ha 
puesto el máximo inte-
rés, ya que es esencial 
para una ciudad que su 
escenario ciudadano, 
sus calles, plazas y jardines,  
inviten a la actividad social, familiar, de ocio y de relaciones 
personales. Es un aspecto esencial para la calidad de vida y 
para el desarrollo de una comunidad. 

Pero el día a día también requiere de actuaciones específicas 
para dar respuesta a necesidades sociales de interés gene-
ral. Ahora que estamos a punto de comenzar el proceso de 
matriculación para el próximo curso, cabe recordar el buen 
nivel de nuestra red de centros educativos, tanto a nivel do-
cente como de instalaciones. Desde las guarderías públicas 
a los institutos de secundaria, pasando por las escuelas de 
infantil y primaria, Sant Joan Despí ofrece una opción de 
calidad y que, pese a las difultades del momento, no ha re-
bajado en ningún momento su nivel de prestaciones, más 
bien al contrario. Por ejemplo, este curso, 232 niños y niñas 
disfrutarán de la gratuidad del servicio de comerdor gracias 
al incremento en un 15% de la partida para becas.  

Lo esencial para este equipo de gobierno es y seguirá siendo  
apostar por la educación como elemento básico para garan-
tizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades. 

Mantener en buen estado 
la ciudad, esencial para la 
calidad de vida

Treballant per la
ciutat, dia a dia
Antoni Poveda, alcalde
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Portes obertes a les escoles
Aquestes sessions permeten a les famílies conèixer els centres 
abans de la preinscripció, de l’11 al 21 de març, pàg. 10-11

Un espai públic per cuidar-lo
L’Ajuntament inverteix anualment més de quatre milions 
d’euros en el manteniment i conservació de la ciutat, pàgs. 4-5

Arriba la disbauxa del Carnestoltes 
En Despitoltes, el rei del Carnaval de Sant Joan Despí, escalfa el 
Carnaval des de les xarxes socials,  pàg. 18-19

Els poliesportius obriran 
a les 6.30 hores
Durant el març i l’abril aquestes instal·lacions 
esportives avancen l’horari per donar més 
servei a la ciutadania, pàg. 29

L’autobús guanya passatgers
2013 registra un increment generalitzat de totes les línies 
d’autobús que donen servei a la ciutat, pàgs. 6-7
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19 persones de la brigada 
municipal, i 19 treballadors de 
les concessionàries de jardineria 
i enllumenat es dediquen també 
al manteniment de la ciutat

5 camions, 4 escombradores 
i 4 vehicles de suport 
netegen i recullen les 

escombraries 

És una de les joies de Sant Joan Des-
pí: el seu espai públic. En els úl-
tims 20 anys la ciutat ha fet un pas 

de gegant en la dotació d’equipaments i 
serveis que, ni de bon tros, són els únics 
emblemes d’una ciutat, sinó que també 
ho és l’espai públic, els seus parcs, les 
seves places, el seu mobiliari... Un espai 
en què tothom posa el seu gra de sorra.

De manera global, l’Ajuntament inver-
tirà al voltant de 4,5 milions d’euros en 
el manteniment de la ciutat. Un dels 
apartats que més recursos necessita és 
la recollida d’escombraries i neteja, 3,1 
milions d’euros. Això sí, en contrapar-
tida, la ciutat gaudeix d’un servei de 
dilluns a diumenge, amb un reforç ex-
tra quan es produeixen activitats mul-
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El civisme, element 
fonamental  per mantenir 

la ciutat  ben maca

Les places i jardins són punt de trobada, passeig i relació ciutadana

EL TEMA

Una ciutat per 
cuidar-la

Més d’una quarta part del pressupost es destina 
al manteniment i al medi ambient 

L’Ajuntament inverteix gairebé 4,5 milions euros en 
el manteniment de l’espai públic  • La col·laboració 

ciutadania és clau en aquesta conservació
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papereres

espais de jocs infantils
arbres

contenidors km. de 
carrers 
de zona 30

Col·laborem tots 
i totes en el 

manteniment 
de la ciutat per 
gaudir-la millor!

de parcs,  
zones verdes 
i places

km. de carrils bici 
(un total de 54 km. si sumem carrers 

de convivència, camins verds, etc.)

places 
d’aparcaments 
per a bicicletes

estacions de Bicibox 
amb 200 places

424.389,57 m2

bancs

760

738

343

9.650

fanals

5.587

23,5

18

26

1.050

14,6

40 persones treballen en 
la recollida diària de les 
escombraries i neteja viària

Omplir la ciutat 
d’arbres ha 

estat una qüestió 
prioritària. A la 

imatge, la darrera 
plantació del Bosc 

dels Infants

titudinàries, com la Cavalcada, els Tres 
Tombs o el Carnaval que fa que la ciutat 
torni a estar neta en poques hores. El 
manteniment habitual es completa amb 
l’escombrat, també diari a tots els barris, 
i el regatge utilitzant aigua a pressió que 
es fa regularment. Per últim, les tas-
ques de manteniment en aquest àmbit 
es complementen amb altres accions 
que també ajuden a tenir una ciutat ben 
neta: la recollida diària dels trastos vells 
i, fins i tot, la neteja periòdica dels con-
tenidors de carrer.

Molta cura als espais verds
La conservació de les zones verdes de 
Sant Joan Despí també és un altre em-
blema. Diàriament, un equip format per 
14 jardiners cuiden i mantenen les zones 
verdes no només de parcs i places, sinó 
també de rotondes, de carrers, de terra-
plens... una feina constant que permet 
gaudir de la naturalesa urbana durant 
tot l’any. El capítol de jardineria, junta-
ment amb la recollida de brossa, és dels 
més importants del Departament de 
Via Pública, un total de 895.000 euros. 
L’enllumenat públic, al qual es destinen 
315.000 euros, completen les principals 
inversions que es fan en aquest àmbit.

Bancs, fanals, papereres...
Tot i que aquests tres apartats són els 
que s’emporten la major part del pres-
supost, la tasca de manteniment de 
l’espai públic també implica destinar 
esforços i recursos del personal de la 
Brigada Municipal a conservar en bon 
estat i reposar el mobiliari urbà, com 
els bancs o les papereres; cuidar de les 
pistes poliesportives; espais destinats als 
animals de companyia (pipicans), zones 
de jocs infantils... Per últim, el civisme i 
la col·laboració de la ciutadania també 
té un paper destacat en fer, d’aquesta, la 
ciutat que volem.
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Más personas optan por el bus

El autobús ha incrementado en 
2013 el número de pasajeros 
de manera notable. El vice-

presidente de Transport i Mobilitat 
y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, presentó el pasado 28 de ene-
ro las cifras del transporte público en 
el Àrea Metropolitana de Barcelona 
(metro y autobús), que destacan por 
una recuperación de pasajeros res-
pecto a 2012, sobre todo en el último 
cuatrimestre del 2013. 
Según Poveda, “el hecho que la mo-
vilidad en transporte público gane 
en usuarios es un factor positivo 
en muchos aspectos: por un lado, 
la movilidad es cada vez más sos-
tenible, y por otro, este aumento 
también es un indicador fiable de 
la recuperación, aunque lenta, de la 
actividad económica en el àrea me-
tropolitana”. 

Las cifras en Sant Joan Despí
Las cifras más positivas en Sant 
Joan Despí las encontramos nueva-
mente en las siete líneas de gestión 
indirecta que operan a través de la 
empresa Baixbus (Mohn, Oliveras y 
Rosanbus). Todas han crecido en nú-
mero de usuarios (consultar el cua-
dro de la página siguiente) pero, sin 
duda, la que lo ha hecho de manera 
más espectacular es la L79 que une 
la ciudad con la Diagonal y Sant Boi, 
ganando un 20,6% de validaciones en 
2013 respecto a 2012. Aunque con re-
sultados más discretos, la tendencia 
al alza también se ha reflejado en las 
líneas 63, 78 y 157, de gestión de di-
recta (TMB). En el caso de la 157 la 
comparativa entre el 2012 y 2013 no 
se puede realizar ya que la línea redu-
jo el recorrido en 2012 como conse-
cuencia de la creación de la D20.

El comportamiento de cada línea en 
2013 es irregular. Las hay que prácti-
camente cada mes han ido ganando 
pasajeros, aunque la mayoría de au-
mentos se concentran en los cuatro 
últimosmeses del año. 

Notable alto de los pasajeros
Coincidiendo con la presentación 
también se hicieron públicos los da-
tos de la encuesta de satisfación que la 
AMB realiza para que los usuarios va-
loren el servicio. Los pasajeros de las 
líneas indirectas las han valorado con 
un 7,95 sobre 10, siendo la sensación 
de seguridad (agresiones o molestias) 
el aspecto más bien valorado con un 
8,35, seguido de la seguridad en rela-
ción a los accidentes, la facilidad de 
acceso a los vehículos o la atención 
al usuario, con unas valoraciones de 
8,34, 8,26 y 8,18 respectivamente.

Notable alto de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio

En 2013, todas las líneas que pasan por Sant Joan Despí aumentaron el número 
de usuarios alcanzando las mejoras cifras de los últimos años • La L79, que une Sant 
Joan Despí con Sant Boi y la Diagonal, sigue siendo la línea que más crece, un 20,6%

El aumento de pasajeros en el 
transporte público favorece la 
movilidad sostenible

LA CIUTAT

Balance de pasajeros de autobús 2012-2013

*Las cifras de 2012 y 2013 de esta línea no se pueden comparar ya que cambió en octubre de 2012 recudi
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100.000 descargas de la 
aplicación AMBtempsbus, que 
ha mejorado la información
Hace un año, el Àrea Metropolitana de Barcelona presentaba una novedosa apli-
cación, AMBtempsbus. A través de los teléfonos inteligentes, las tabletas o por 
web los viajeros pueden conocer el tiempo de espera de su autobús, además de 
acceder a una completa información sobre las líneas de autobuses metropolita-
nos. En este tiempo se han realizado 100.000 descargas (la aplicación es gratui-
ta) que demuestran el interés de los pasajeros por disponer de información que 
haga más eficientes sus trayectos. La media de consultas diarias de la APP es de 
170.000. Además, desde hace dos meses se ha creado una nueva versión de la 
aplicación, que mejora las prestaciones. Las principales novedades del servicio 
es la posibilidad de buscar por parada más próxima, código de parada, nombre 
de la parada o dirección; integración de geocalización mediante GPS a Google 
Maps, etc. Las descargas se pueden hacer a través de los sistemas operativos iOS 
i Android, del web http://www.ambmobilitat.cat/AMBtempsbus o bien captu-
rando los códigos QR que encontraremos en las paradas de bus. 

El TRAM mejora su movilidad
Por otro lado, TRAM ha llegado a un acuerdo con la aplicación Moovit para 
facilitar a los usuarios sus desplazamientos. Moovit es una aplicación GPS de 
transporte público que permitirá a los usuarios del tram saber los horarios en 
tiempo real, conocer trayectos recomendados o las incidencias en las líneas.

La APP gratuita permite disponer de 
información en tiempo real sobre 
nuestros trayectos en bus

*  Las cifras de 2012 y 2013 de esta línea no se pueden comparar ya que en octubre de 2012 redujo su recorrido hasta la calle Ernest Lluch, en Barcelona

La línea L79, que enlaza Sant 
Joan Despí con la Diagonal y 
Sant Boi, ha sido la que más 
ha incrementado el volumen 
de pasajeros con un aumento 
del 20,6% de las validaciones 
durante el año pasado
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Promodespí inicia un programa piloto con diez personas desempleadas con el 
objetivo de potenciar sus capacidades para encontrar un empleo

Encontrar trabajo renovándose
Iniciativas para apoyar a las personas desocupadas

En español, Update significa actualizar, renovar o ponerse al día. 
También es el nombre de un nuevo programa piloto que el Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí ha iniciado este mes con el objetivo 

de ofrecer un apoyo directo, personalizado e intensivo a personas que 
han perdido su trabajo en los últimos nueve meses. Una de las priori-
dades del Departamento de Promodespí es ayudar, con programas muy 
específicos, casi personalizados, a los diferentes colectivos –cada uno 
con unas características muy concretas– en la búsqueda activa de em-
pleo. 
A los de jóvenes y otros colectivos, este año se suma por primera vez uno 
dirigido a personas que hayan perdido el trabajo en los últimos nueve 
meses y que dispongan de una formación profesional, una diplomatura 
o una licenciatura. El objetivo es trabajar de manera intensiva con un 
grupo homogéneo para desarrollar al máximo sus capacidades indivi-
duales a través de sesiones de coaching ocupacional, talleres de personal 
branding, de creación de redes networking, de preparación de entre-
vistas, etc. Todo con un único objetivo: luchar contra el paro de forma 
inmediata evitando que se convierta en una situación de larga duración. 
El programa, que se desarrollará hasta el próximo mes de abril, formará 
a 10 personas que cumplan con los requisitos. Las personas interesadas 
en participar pueden ponerse en contacto con Promodespí.

Nova oferta de 
tallers del 
Club de feina

Ara és el moment! Preguntes i dubtes de: 
LinKedin i Twitter (27 de febrer)

Crea xarxes de networking amb About.
me (28 de febrer)

La importància de l’autoestima per a la 
recerca de feina (4 de març)

Tests psicotècnics i dinàmiques de grup 
(5 de març)

Preparació intensiva d’entrevistes de 
selecció amb role-playing (6 de març)

Càpsula exprés: Per on busco feina. 
Quins canals de recerca de feina hi ha? 
(11 de març)

El termòmetre de l’ocupabilitat (12 de 
març)

Augmenta els teus contactes . 
Fes Networking (13 de març)

Quines competències són necessàries per 
treballar d’atenció al públic? (14 març)

Prepara’t l’entrevista de treball en anglès 
(18 al 21 de març)

Coneix què són les competències. 
Per què són importants per a la recerca 
de feina? 
(1 abril )

Més informació a www.promodespi.cat, al telèfon 93 480 80 50 o per correu electrònic a desireegt@sjdespi.net

Les càpsules formatives del Club de 
feina permeten, d’una manera àgil 
i en poc temps, conèixer i aprendre 
més sobre noves vies i experiències 
per millorar la recerca de feina. 
Xarxes socials, preparar l’entrevista, 
tests psicotècnics... són alguns dels 
aspectes que es treballaran al Club 
de feina aquests mesos.

Sant Joan Despí s’adhereix a l’acord  ‘Municipi Cooperatiu’ que impulsa la Federació 
de Cooperatives de Catalunya per fomentar aquest model d’empreses

Cooperatives, una opció de futur
Accions per donar suport a un model que resisteix a la crisi

Donavol, 16 anys d’experiència cooperativista
L’Estrella Agua és una de les sòcies fundadores de la cooperativa 
Donavol, dedicada a activitats vinculades al món del lleure i l’educació 
fora de l’horari lectiu “portem menjadors, la cuina de diferents esco-
les i de totes les escoles bressol municipals, activitats extraescolars, 
servei d’acollida...”. Fa 16 anys que es van embarcar en un projecte 
que va començar amb tres persones i ara ja en té 70. L’Estrella creu que 
mesures com aquesta adhesió són bones per donar suport i promo-
cionar iniciatives com les cooperatives “un model que jo, per la meva 
experiència, recomano. No requereixen una inversió inicial giare 
important, formes part d’un projecte en què les veus i les opinions 
de tots compten, és molt gratificant”. Tot i la baixada de l’activitat, les 
cooperatives, de manera general, han resistit millor a la crisi.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha signat 
el compromís “Municipi Cooperatiu” que 
impulsa la Federació de Cooperatives de 

Treball de Catalunya, l’organització empresarial 
que agrupa i representa les cooperatives catala-
nes. Aquesta adhesió permetrà que l’Ajuntament, 
en compliment de les mesures incloses a l’Acord 
Social per Sant Joan Despí, pugui desenvolu-
par accions encaminades a fomentar el model 
d’empresa cooperativa i a contribuir al creixe-
ment i la consolidació de les que ja hi ha a la 
ciutat. L’objectiu és generar oportunitats de re-
lació i de cooperació amb d’altres cooperatives i 
participar en accions conjuntes al territori amb 
els municipis de Sant Boi, Viladecans i el Prat 
de Llobregat. Aquest 2014 es posaran en mar-
xa diverses actuacions encaminades sobretot a 
les noves iniciatives emprenedores i al foment 
d’aquest model. En l’actualitat, a Sant Joan Despí 
hi ha cinc cooperatives que es dediquen a activi-
tats tan diverses com de reformes i construcció, 
el lleure d’infants i joves, una papereria o serveis 
de vídeo digital. Les cooperatives són empreses 
sostenibles, que promouen l’ocupació estable i de 
qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al 
territori i la màxima implicació en el desenvolu-
pament econòmic i social de totes les persones, 
incloent també els col.lectius més desafavorits. A 
Catalunya hi ha més de 4.807 cooperatives que, 
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. 

El nuevo programa ase-
sorará individualmente 
a las personas que 
recientemente se han 
quedado sin trabajo

Despí TV prepara un resum setmanal de l’actualitat cultural
La vida cultural i associativa de Sant Joan Despí omplirà 

de contingut un programa setmanal al web de televisió 
local despi.tv. Amb l’objectiu de donar més cabuda als 

esdeveniments que es produeixen a la ciutat, cada dime-
cres es penjarà a la pàgina un resum  informatiu amb el 
més destacat de la setmana anterior.  Aquest nou espai, 
que començarà al març, complementarà els vídeos que 

habitualment ofereix Despí TV. 

Entre d’altres feines, Donavol porta el servei de menjador de diverses escoles de la ciutat
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CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Roser Capdevila. Carrer dels Frares, 1. Tel. 93 373 40 01
Dilluns 24 de febrer a les 9.15 hores. Dimecres 26 de febrer a les 15.00 hores

Escola Pau Casals. Carrer de Pau Casals, s/n. Tel. 93 373 34 60
Dilluns 24 de febrer a les 15.00 hores. Divendres 28 de febrer a les 9.15 hores

Escola Espai 3. Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2. Tel. 93 373 24 04
Dimarts 25 de febrer a les 9.15 hores. Dimarts 25 de febrer a les 15.00 hores

Escola Joan Perich Valls. Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 22. Tel. 93 477 31 15
Dimecres 26 de febrer a les 9.15 hores. Dijous 27 de febrer a les 15.00 hores

Escola Sant Francesc d’Assís. Riera d’en Nofre, 1. Tel. 93 373 24 15
Djous 27 de febrer a les 9.15 hores. Dimarts 4 de març a les 15.00 hores

INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
Sessió informativa prevista per al 25 de febrer, a les 18.30 hores, al Centre Cívic Les Planes

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Avinguda de la Generalitat, 30. Tel. 93 373 16 11
Dimarts 4 de març a les 18.00 hores

Institut Jaume Salvador i Pedrol. Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4. Tel. 93 373 06 12
Dimecres 5 de març, en dos torns: de la A a la G a les 17.30 h, i de la H a la Z a les 18.30 h. 
En cas de voler canviar de torn han de trucar al centre i comunicar-ho.

ESCOLES CONCERTADES

IE Gran Capità. Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11. Tel. 93 373 53 51
Dimarts 25 de febrer a les 11.00 hores. Dijous 27 de febrer a la tarda

Ateneu Instructiu. Passeig del Canal, s/n. Tel. 93 373 17 16
Dimarts 25 de febrer a partir de les 17 hores.

El Brot. Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
Escola oberta el dia 14 de març tot el dia i el dia 15 de març al matí.
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Portes obertes 
als centres educatius

per a la matrícula del curs 2014-15

Presentació de sol·licituds (preinscripció), de l’11 al 21 de març de 2014
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Sol·licituds al mateix centre. Per a més informació: 
Departament d’Educació de l’Ajuntament (Àrea de Serveis a la Persona), telèfon: 93 477 00 51 • gencat.cat • sjdespi.cat

Els centres educatius obren portes per donar-se a 
conèixer entre les famílies abans de la matriculació 
del curs 2014-2015, que es farà a l’abril

Inici del procés de 
matriculació

Un any més, els centres educatius d’infantil, primària i secundària obli-
gatòria (ESO) faran jornades de portes obertes per donar a conèi-
xer a les famílies les seves instal·lacions i projectes. Aquesta cita és 

l’avantsala del procés de matriculació que s’iniciarà l’11 de març amb el perío-
de de preinscripció als ensenyaments d’infantil, primària i secundària obliga-
tòria. Les inscripcions es podran fer fins al 21 de març als centres educatius. 
Tot i que encara no és oficial, la previsió indica que la matrícula es farà el pro-
per mes d’abril. En el cas de les escoles públiques d’infantil i primària les por-
tes obertes s’iniciaran a l’escola Roser Capdevila, el 24 de febrer, i es tancaran 
el 4 de març al Sant Francesc d’Assís (a l’anunci de la pàgina anterior podeu 
consultar en detall les dates i horaris de totes les sessions de portes obertes). 
En tots els casos, i per tal de millorar l’organització de l’activitat, s’haurà de 
trucar als centres per confirmar l’assistència. 

Xerrada informativa sobre l’ESO
A més de les portes obertes als instituts i centres concertats perquè les famí-
lies coneguin els centres que imparteixen la secundària obligatòria, el 25 de 
febrer, a les 18.30 h al Centre Cívic Les Planes es farà una xerrada informativa 
sobre l’ESO. Per últim, les portes obertes a les escoles bressol públiques es 
faran a final de l’abril i el període d’inscripcions serà del 5 al 16 de maig.

10 anys de la primera 
escola bressol municipal, El Timbal
El 9 de desembre de 2003 s’obria a Sant Joan Despí la primera escola 
bressol municipal, El Timbal. El mateix dia, però una dècada des-
prés, els i les mestres de l’escola van organitzar diferents activitats 
per recordar aquell moment. Al matí la mainada va gaudir d’una 
xocolatada i del ball de la Timbaleta al pati (fotografia), mentre 
que a la tarda es va fer un berenar. L’escola té previst realitzar altres 
activitats durant el curs com una exposició d’aquests deu anys, una 
cercavila amb la Timbaleta i una samarreta. L’equip professional que 
forma part d’aquesta escola bressol agraeix la confiança i la partici-
pació de les famílies en aquest engrescador projecte que ajuda els 
petits a desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de 
relació durant els primers anys de la seva vida.

De l’11 al 21 de març, preinscripció a l’educació infantil, primària i secundària obligatòria

*

* Per a l’organització de les portes obertes als centres educatius, cal trucar per confirmar l’assistència.
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Els infants coneixen el consistori

Visites escolars a l’Ajuntament

Al mes de febrer es van reprendre les visites 
que els nens i les nenes de tercer de primària de 
totes les escoles de al ciutat fan a l’Ajuntament 
per conèixer com funciona l’administració més 
propera a la ciutadania. 
Durant la visita, els infants aprofiten per fer a 
l’alcalde, Antoni Poveda, tot tipus de preguntes i 
resoldre els dubtes que tenen sobre com funcio-
na l’Ajuntament. A les fotos, les dues classes de 
tercer d’El Brot i l’Espai 3 durant la visita que 
van fer els dies 5 i 12 de febrer respectivament. El Brot

L’Escola de Música de Sant Joan Despí ha incorporat 
aquest curs per primer cop la musicoteràpia, una disci-
plina terapèutica reconeguda i avalada per la comunitat 
científica que utiliza la música i les seves propietats per 
millorar la qualitat de vida de les persones de qualsevol 
edat. 
El programa està obert en dues vies d’atenció directa: 
musicoteràpia educativa, on s’atén a infants derivats de 
centres escolars ordinaris, musicoteràpia clínica, desti-
nada a nens i nenes que tenen un nivell d’afectació més 

alt, i per últim, al col·lectiu d’adults, on poden treballar 
l’autoestima, el desenvolupament personal, etc. Les per-
sones interessades encara s’hi poden inscriure. 

Cor de veus i gospel, obert a nous membres
D’altra banda, l’escola té intenció de fer més gran el cor 
de veus d’adults que va actuar durant el concert de Nadal 
i que també ho farà en la cloenda del curs. Per això ani-
ma aquelles persones a qui agrada cantar a participar-hi. 
El cor està obert a tota la població.

Una disciplina terapèutica 
que fa servir la música per 
millorar la qualitat de vida

El Ayuntamiento destina más recursos 
para las ayudas de comedor escolar
Este curso, 232 niños y niñas disfrutarán de la gratuidad de este servicio gracias al 
incremento de la partida, que se sitúa en los 162.000 euros

Ha sido un duro inicio del curso escolar. En los últimos me-
ses el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo 
para revisar las becas concedidas por la Generalitat a tra-

vés del Consell Comarcal, y complementar, o en algunos casos, 
conceder nuevas ayudas, a las familias más vulnerables. Así, des-
pués de actualizar las cifras se han concedido 270 ayudas para 
sufragar el coste de este servicio escolar, lo que supone una inver-
sión anual de 162.000 euros, un 15% más que el curso anterior. 
Este curso se ha optado por ampliar el número de familias que 
disfrutarán de la gratuidad del servicio completando la aporta-
ción del 50% que subvenciona la Generalitat. Así, 232 familias 
no pagarán este servicio, frente a las 152  que se concedieron el 
año pasado. 
El resto de las familias, 38 en total, recibirán una ayuda del 42% 
del coste del servicio. Ante la disminución inicial de recursos 
anunciada por la administración autonómica, el Departamento 
d’Acció Social habilitó una partida extraordinaria para dar res-
puest a lo largo del curso a las necesidades de las familias con 
pocos recursos económicos, que lamentablemente con la crisis 
no paran de crecer. El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ya com-
plementaba antes de la crisis las becas comedor, pero en los últi-
mos cuatro año la partida municipal que destina a este fin no ha 
parado de aumentarse.

Más personas podrán optar a 
los descuentos por limpieza en el hogar

El Departamento d’Acció Social ha ampliado el perfil de las personas que 
pueden  disfrutar del servicio de limpieza en el hogar subvencionado a través 

de descuentos. Ahora pueden optar a este  tipo de ayudas las personas mayores 
de 60 años que vivan solas o en pareja; personas de más de 60 años que tengan 
una persona con discapacidad a su cargo, y unidades familiares formadas por 

una o dos personas en la que una de ellas acredite una discapacidad mínima del 
33%, aunque sea menor de 60.  En todos los casos, existe un límite de ingresos 
económicos. Este servicio ayuda en el gasto que representa la limpieza del ho-

gar ofreciendo entre 3 y 15 vales de descuento (cada uno equivale a 6,5 euros) y 
comprometiéndose a hacer un contrato mínimo de tres horas mensuales.

Aumenta un 15% la partida municipal destinada a esta ayuda

Espai 3

Musicoteràpia a 
l’Escola de Música 
Enric Granados
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Fer el nostre propi adob a casa. Això és el que aprendrem amb el taller de 
vermicompostatge que el Departament de Medi Ambient ha organitzat per 
al proper 8 de març amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barce-

lona. I què és vermicompostar? Sotmetre les restes de matèria orgànica a un pro-
cés de transformació per obtenir adob natural amb el vermicompost o humus de 
cuc. Per fer aquesta transformació és necessari disposar d’un compostador i dels 

cucs que convertiran la matèria orgànica 
en adob. Tot aquest material es lliurarà 
durant el taller en què ens ensenyaran a 
mantenir-lo  i utilitzar-lo correctament 
per aconseguir el compost. Amb aquest 
mètode no només ens estalviarem diners 
en la compra de fertilitzants, sinó que 
també utilitzarem un producte natural i 
enriquidor, com és l’humus. Una dada: 

amb 100 kilos de brossa orgànica s’obtenen al voltant de 30 kilos d’adob gratuït.
També afavorirem  el reciclatge de les restes orgàniques que produïm a casa asso-
lint la màxima que la matèria ni es crea ni es destrueix, es transforma. Així que si 
voleu disposar d’un adob ric i nutritiu, no dubteu a apuntar-vos en aquest taller 
que durant tres hores ens ensenyarà tot el que cal saber. Per participar-hi cal ins-
cripció prèvia al correu mediambient@sjdespi.net. 
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Així s’aconsegueix un 
producte natural per 
a jardins, plantes i 
horts de terrasses

Aprenent a fer adob a casa
Dissabte, 8 de març, a la Sala Camèlies del Centre Cultural Mercè Rodoreda

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament organitza un taller que ens 
ensenyarà a fer fertilitzant natural amb les restes orgàniques de la llar

Al març i l’abril, nova edició de les jornades 
solidàries Utopies concretes per a un món millor

La Comissió de Solidaritat, formada pel Departament de Cooperació i 
les entitats que treballen en aquest àmbit, estan enllestint els detalls de 
la pròxima edició de les Utopies concretes per un món millor que tracta-
ran sobre els tòpics i estereotips, i el consum responsable i crític. D’una 
banda, del 17 al 31 de març es farà l’exposició Blanca, Rosita, Barcelona, 
basada en el còmic de Miguel Gallardo a la Biblioteca Miquel Martí 
i Pol, mentre que el dia 25 de març, a les 19.30 h, al Centre Cívic Les 
Planes, l’antropòloga i membre de la Xarxa Antirumors de Barcelona, 
Lola López, i Raquel Moreno, impulsora d’aquesta xarxa, oferiran una 
xerrada sobre els estereotips. A l’abril, les Utopies continuaran amb una 
xerrada i una exposició sobre el consum crític i responsable.

Els participants rebran un compostador 
com aquest per poder fer l’adob a casa

L’eix de les activitats girarà al voltant dels estereotips envers la immigració 
i sobre el consum crític i responsable

Una de les xerrades de les jornades solidàries de l’any passat

Les dones reivindiquen els seus drets
8 de març: Dia Internacional de les Dones

Sota el lema “Defensem els drets de les dones”, entitats i Ajuntament 
organitzen un mes d’activitats dedicades al col·lectiu femení

Dimarts, 4 de març, 16 h
Xerrada Les dones i la ciència, a càrrec d’Hèctor 
Garcia, físic i premi Sant Joan Despí 2013. Àrea de 
Serveis a la Persona.

Divendres, 7 de març, 10 h
Torneig femení de petanca, organitzat per Casal de 
la Gent Gran. A les pistes de petanca del casal.

Divendres, 7 de març, 21.30 h
Sopar de dones. Venda de tiquets a l’Àrea de Serveis a 
la Persona, preu: 20 euros. Al poliesportiu del Mig

Dissabte, 8 de març, 18. 30 h
Acte central: lectura del manifest i mostra 
de tallers. Auditori Miquel Martí i Pol.

Dissabte, 8 de març, 21.30 h
Lila Cabaret. Exhibició de teatre música, comèdia i 
dansa. Cal recollir entrada al CC Mercè Rodoreda o el 
casal dejoves El Bulevard.

Dimarts, 11 de març, 18.30 h
Cinefòrum Quédate a mi lado. Sala Camèlies del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda.

Dissabte, 15 de març, 19 h
Ball.  Al Centre Cívic Les Planes.

Diumenge, 16 de març, 11 h
Xocolatada i sardanes.  Plaça de l’Ermita.

Dimecres, 19 de març, 18.30 h
Cinefòrum La fuente de las mujeres. Centre Cívic 
Les Planes.

Dissabte, 22 de març, 14 h
Dinar de germanor i sortida al teatre
Més informació trucant al telèfon 93 376 79 65.

Dissabte, 22 de març, 16.30 h
Contes per la igualtat i xocolatada.  A la Torre de 
la Creu.

Dimecres, 26 de març, 19 h
Dones d’arreu del món.  A la plaça de la Sardana.

Març és el mes de les dones. Amb motiu de 
la commemoració, el 8 de març, del Dia 
Internacional de les Dones, la Comissió de 

la Dona de Sant Joan Despí, formada per entitats i 
l’Ajuntament han organitzat un atapeït mes d’activitats 
amb un ampli ventall de propostes. Xerrades, cin-
efòrums, tallers... són algunes de les activitats que 
reivindicaran els drets de les dones, lema de l’edició 
d’aquest any.
Entre les activitats més destacades (podeu consultar el 
programa sencer a l’agenda, pàgines 24 i 25) es troba 
el Sopar de Dones, que aplega a centenars de dones 
al poliesportiu del Mig (7 de març), i l’acte central, el 
dia 8, amb la lectura del manifest, enguany a càrrec 
de Joana Fonollosa representant a Sant Joan Despí de 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobre-
gat, i Maria Mollo, membre també d’aquesta entitat.

Tallers: Dones, literatura i pensament (3 i 4 de 
març, 18.30 h, Sala Camèlies) i ioga  (4, 11, 18 i 25 de 
març, 15 h, local baixos plaça de la Sardana).

Principals actes del Dia Internacional de la Dona
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Temps a canvi de satisfacció
El Banc del Temps i Voluntariat de Sant Joan Despí compta amb 111 usuaris i usuàries actives

Aquest projecte, que lidera les tasques de voluntariat a la ciutat, atrau a tota mena 
de persones que volen dedicar una part del seu temps als demés

Ara fa sis anys, el Departament 
de la Gent Gran va impul-
sar la creació d’un Banc del 

Temps i Voluntariat que en aquest 
temps ha aconseguit seduir 111 usua-
ris i usuàries que participen desinte-
ressadament i de manera voluntària 
en tot tipus d’activitats. Aquest banc 
no funciona amb diners, sinó, com el 
seu nom indica, el que s’intercanvia 

és el temps. Jo ofereixo el que sé fer a 
canvi del que dóna un altre. Aquesta 
xarxa de persones ha fet una impres-
sionant tasca de voluntariat des de di-
ferents accions. Amb grups setmanals 
d’informàtica, anglès, teatre o medi-
tació; tallers puntuals (de fer mitja, 
de cuines del món, de torrons); inter-
canvis personals (d’acompanyament, 
d’idiomes, de bricolatge, etc.) o la par-

ticipació en activitats de voluntariat 
de ciutat, com recollida d’aliments, 
l’organització de la Setmana de la 
Gent Gran o la Diada d’Entitats. Una 
xarxa oberta a tota la població que, 
com molt bé expliquen els tres volun-
taris que hem entrevistat al Butlletí 
“et dóna molta satisfacció personal”. 
Us convidem a conèixer les seves his-
tòries.

Dues santjoanenques al 
Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat
Lluïsa Peguero i Lola García s’han incorporat a les 
comissions de Persona, societat i benestar, i a la 
de La Catalunya del futur que en el si del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, treballaran en les línies estratè-
giques del col·lectiu durant aquest any. Totes dues 
representaran la ciutat i aportaran les seves idees i 
propostes en temes tan sensibles com el benestar, el 
desenvolupament personal o la demografia.

Marta Faura, es va oferir com a 
voluntària d’un taller de relaxació

Després de prejubilar-se arran d’un ERO de l’entitat ban-
cària en què treballava, Marta Faura tenia clar que no vo-
lia quedar-se a casa. Va conèixer el projecte del Banc del 
Temps com a participant en el grup d’anglès i volia fer al-
guna cosa a canvi: “després de donar-hi voltes em vaig 
decidir a compartir la meva experiència amb el rei-ki i 
la meditació per oferir un grup de meditació. El que més 
li agrada a Faura, que també col·labora com a voluntària 
a l’àrea d’oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, “és 
compartir i haver conegut gent tan diversa amb ganes 
de fer coses pels demés”.

Pilar Boncompte, ensenya castellà i català

La Pilar feia molt que volia col·laborar però fins que no 
es va jubilar no va disposar del temps necessari. “Ja des 
de ben joveneta he col·laborat en tot allò que em de-
manaven. Fins i tot vam muntar una biblioteca només 
per a noies. Vaig conèixer el Banc del Temps a les clas-
ses d’anglès de la gent gran ”. Després de rumiar-s’ho 
va decidir aportar el temps per ensenyar català i castellà 
a dues noies d’origen asiàtic amb les que queda per fer 
aquest intercanvi. Per la seva experiència recomanaria a 
tothom que participés com a voluntari “clar que això és 
una cosa molt personal, t’ha d’agradar però crec que 
amb el temps que corren és bo que ens ajudem”.

Francesc Ribalta, es va oferir per crear un 
grup de teatre. L’estrena, el 22 de març

Francesc Ribalta va veure en el Banc del Temps 
la possibilitat de reprendre la seva afició al teatre. 
Hi havia interès per formar un grup però faltaven 
persones que el portessin. “Vaig fer teatre aficio-
nat des dels 16 als 34 anys. I com que al Banc 
del Temps estava sorgint la idea de fer un grup, 
juntament amb altres dues persones, em vaig 
acabar d’animar” comenta el Francesc, que afe-
geix “ara, després de mesos de feina, estrenem 
el 22 de març”.  Home inquiet, la seva prejubila-
ció li permet disposar de més temps per dedicar-
se a coses que li agraden “també col·laboro amb 
la Fundació Ànima, i fa un temps també vaig 
participar en el programa de Voluntariat per la 
llengua, en català”.  El Francesc està molt con-
tent per tot el que està aprenent, “el grup és molt 
divers, respecte a la procedència de la gent, fins 
i tot hi ha un americà, com per les edats dels 
actors i actrius, que oscil·len des dels 22 fins als 
seixanta i escaig”.

El Departament de la Gent Gran ja ha acomençat 
a preparar la Setmana de la Gent Gran, que es 
farà del 6 al 17 de maig. Una de les activitats més 
entranyables és l’homenatge a les parelles que cele-
bren enguany els 50 anys de casats. Per participar-
hi cal inscriure’s a l’Àrea de Serveis a la Persona fins 
al 31 de març aportant una fotocòpia del DNI i del 
llibre de família.

“El que més m’agrada 
és compartir”

“En els temps que córren és 
bo que ens ajudem”

“Som un grup molt divers”

Inscripcions obertes per participar 
a l’acte de les Noces d’Or

Fins al 5 de maig de 2014 es poden presentar 
els originals per a la catorzena edició del Con-
curs de Relats Breus per a Dones que organitza 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Amb una extensió 
no superior a 10 pàgines DIN A ni inferior a quatre 
(amb un cos de lletra 12, tipografia Arial). El tema 
es lliure i s’estableixen dos premis de 500 euros, 
un destinat a millor obra escrita per una autora 
resident a Sant Joan Despí. Els originals es poden 
lliurar al Departament d’Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat (Àrea de Serveis a la Persona). Podeu 
consultar le bases al web www.donesdespi.cat.

Nova edició del concurs de 
relats breus per a dones

El grup de teatre Temps d’actuar estrena Quintet 
d’amor el 22 de març a les 18 h al Centre Cívic Les 
Planes. Escrita per Núria Duran i Nicasi Camps, estarà 
interpretada per Elena Tusquets, Aurora Tresserras, 
Vanessa Goya, José Manuel Díaz, Ignacio Sánchez i 
James Salter.



18 191919

CARNAVAL

En Despitoltes anuncia un Carnaval 
molt intens per a aquest 2014

El Rei del Carnestoltes prepara l’arribada a la ciutat

Dijous 27 de febrer arriba el Rei Carnestoltes, 
que ha escalfat motors a Sant Joan Despí a Internet 
a través d’una pàgina web i un perfil al facebook

Ja fa una anys que el Carnaval de Sant Joan Despí té un nom propi: 
Joan Despitoltes. És el rei de la festa de la disbauxa a la nostra ciu-
tat, un personatge que arriba per convidar a la gresca i a l’alegria, 

per convidar-nos a tots i totes a participar al Carnaval de Sant Joan 
Despí, que històricament s’ha caracteritzat per una gran afluència de 
públic, per comparses molt nombroses i treballades... Aquest 2014, a 
més, en Joan Despitoltes vol tenir encara més presència a la nostra ciu-
tat. Per això ha ideat tota una estratègia per encomanar la seva alegria i 
bon humor a quanta més gent millor: ha organitzat un joc participatiu, 
s’ha fet una pàgina web i fins i tot té presència a les xarxes socials, amb 
un perfil a facebook on informa de tot el que prepara a la ciutat. Fins 
i tot ha enregistrat uns vídeos on dóna pistes de tot el que té preparat 
(que també podeu veure al web de televisió local www.despi.tv).
Així que cal que no perdeu la pista d’aquest personatge si voleu gaudir 
d’un Carnaval molt intens i ple de sorpreses!

L’agenda del Carnaval
dijous 27 de febrer

BALL DE CARNAVAL GENT GRAN
16.30 h, Centre Cívic Les Planes

FESTA ARRIBADA JOAN DESPITOLTES
17.30 hores, plaça de l’Ermita

divendres 28 de febrer
BALL DE CARNAVAL GENT GRAN

16.30 h, Foment Cultural

FESTA CARNESTOLTES JOVE
18 h, casal de joves El  Bulevard

dissabte 1 de març
RUA DE CARNAVAL

16.15 h, concentració comparses
17 h, inici de la rua

19.30 h, cloenda rua, al parc Fontsanta

FESTA DE CARNAVAL I
CONCURS DE DISFRESSES

23 h, poliesportiu del Mig (aforament 
limitat a 986 persones),

entrades ja a la venda a l’Àrea, El 
Bulevard i Centre Cultural Mercè 

Rodoreda

diumenge 2 de març
FESTA INFANTIL DE CARNAVAL

18 h, poliesportiu del Mig

dimecres 5 de març
FESTA JUDICI FINAL JOAN 

DESPITOLTES
17.30 h, plaça del Mercat

El Butlletí ja ha confirmat la participació a la gran rua d’enguany 
(dissabte 1 de març, a les 17 h) de 16 comparses ben nombroses, a les 
qual podreu seguir per un itinerari de sud a nord de la ciutat: rambla 
Jujol, Jacint Verdaguer, Bon Viatge, av. de Barcelona, Mare de Déu de 
la Mercè, Àngel Guimerà, JF Kennedy, pl. Espanya, Joan Maragall, pl. 
Sant Joan, Marquès de Monistrol, Fontsanta i parc de la Fontsanta. www.joandespitoltes.despientitats.cat joandespitoltes

Venda d’entrades per al Gran Ball de 
Carnaval, amb importants premis
La nit de l’1 de març, després de la rua, la cita és al poliesportiu del Mig, 
on se celebrarà la gran festa de Carnaval amb el tradicional concurs de dis-
fresses. Enguany, cal accedir-hi amb entrada (3 euros, consumició inclosa), 
que ja es pot comprar a l’Àrea de Serveis a la Persona, el Centre Cultu-
ral Mercè Rodoreda i al casal de joves El Bulevard. Hi haurà premis en 
metàl·lic en les diferents categories: individual, parella o trio, grup i com-
parsa. L’aforament es limitat a 986 persones, i recordeu que heu de portar el 
DNI, i que els menors de 16 anys només podran entrar si van acompanyats 
d’adults  majors d’edat, amb les seves respectives entrades.

Despitoltes es multiplica per la ciutat i 
organitza un joc obert a tothom
El nostre particular Rei Carnestoltes vol estar molt present a la 
ciutat durant aquestes dies. Per això s’ha inventat un joc consis-
tent a trobar-lo pels diferents equipaments municipals de la ciutat, 
fer-se una foto al seu costat i compartir-la al seu facebook. I com és 
poca-soltes però no desagraït, sortejarà diferents premis (vals per 
material escolar, entrades a Port Aventura, entrades al teatre...) el 5 
de març, el dia del seu judici (17.30 h, plaça del mercat). Al progra-
ma d’activitats del Carnaval trobareu un carnet que podreu segellar 
allà on trobeu la figura d’en Despitoltes. Amb cinc o més segells, ja 
podreu participar en el sorteig. Al web (despiestitats/joandespitol-
tes.cat) i al facebook (despitoltes) hi trobareu més detalls.

El Rei dels poca-soltes ens ordena anar a 
rebre’l amb el cap ben decorat
Dijous, 27 de febrer, és Dijous Gras. El dia d’inici del Carnaval. El dia que 
la ciutat quedarà sota el mandat del Rei Carnestoltes, del nostre Despi-
toltes, que ja ens avança una de les seves primeres decisions: anar aquest 
dia amb el cap ben decorat (amb barret, pintat.. com vulgueu, però ben 
divertit). Als infants, a més, els té preparada una sorpresa: si porten el 
val que els hauran donat a les escoles de Sant Joan Despí, els donarà un 
barret ple de coloraines per alegrar l’inici del Carnaval en aquesta festa a 
la qual us recomanem portar el vostre entrepà de truita. Ens veiem a les 
17.30h a la plaça de l’Ermita en la Festa d’Arribada de Joan Despitoltes. 
Porta el teu val i et donaran un regal. I si voleu tastar una bona butifarra 
o truita al mercta hi haurà una parada de degustació de botifarra i truita.

Les comparses ja preparen la gran rua

18
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat

20

Rafael Amargo i Dani 
Pérez obriran la 
temporada d’espectacles 
al gener al Teatre Mercè 
Rodoreda i al casal de 
joves El Bulevard

Almudena Grandes participa en 
una trobada de clubs de lectura

12 de març, 19 h, al Teatre Mercè Rodoreda

En l’acte participaran els clubs de lectura de 17 biblioteques del Baix Llobregat

Descomptes per fer turisme a la comarca
El Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat torna a oferir el els cupons de 
descomptes adreçats a les famílies per 
fer turisme a la comarca. I un any més, el 
modernisme de Sant Joan Despí es troba 
entre els destins turístics recomenats al 
Baix Llobregat amb descomptes del 10% 
en l’entrada al Centre Jujol-Can Negre o 
un 2x1 en l’Itinerari Jujol que es fa l’últim 
diumenge de cada mes. Les famílies in-
teressades poden sol·licitar els cupons al 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat i 
també descarregar-los des del web:
 www.turismebaixllobregat.com/cupons.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Novetats literàries
La Carlota obre els ulls, de Gemma 
Lienas
Ulls negres, de William Harlan Richter
Reflectida en tu, de Sylvia Day
Los ángeles mueren por nuestras heri-
das, de Yasmina Khadra
El sacrifici a Moloc, d’Asa Larsson
Capital, de John Lanchester
Temps de cendres, de Jordi Molist
El guaridor, d’Antti Tuomainen
El petit lladre d’ombres, de Marc Levy
El club de les pel·lícules de la Meryl 
Streep, de Mia March
El héroe discreto, de Mario Vargas 
Llosa
Atomka, de Franck Thilliez

Biblioteca Mercè Rodoreda
Novetats literàries
El moment de la meva vida, de Cece-
lia Ahern
El juego de Ripper, d’Isabel Allende
No somriguis que m’enamoro, de Blue 
Jeans
Los ángeles mueren por nuestras heri-
das, de Yasmina Khadra
Odiseo, el juramento, de Valerio M. 
Manfredi
Retrobar l’ànima, d’Esteve Miralles
L’hotel dels cors trencats, de Deborah 
Moggach
El muñeco de nieve, de Jo Nesbo
Vidre, de Sam Savage
El castell de la Roca Agarrada, de 
Geronimo Stilton

Biblioteca Mercè Rodoreda
Novetats audiovisuals
Synecdoche, New York, de Charlie 
Kaufman
No, de Pablo Larraín
Friends. Aventura en la isla de los 
monstruos, de Ryuichi Yagi
El vuelo, de Robert Zemeckis

Consulteu totes les novetats a:
www.facebook.com/bsjdmr  i @BibMR
www.facebook.com/bsjdmmp i 
@Bibliomartiipol

Novetats
a la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí

LA CULTURA

Del 15 al 23 de març, l’Escola 
Municipal d’Art ens proposa un ampli 
ventall d’activitats obertes a tothom

Les jornades 
culturals ens 
acosten a l’art

Inscripcions, a partir del 3 de març

L’escola Municipal d’Art organitza del 15 al 23 de març 
una nova edició de les Jornades Culturals, la XVI.  
Tenen com a objectiu fer activitats de curta durada, 

conferències i sortides a museus per poder ampliar conei-
xements sobre diferents tècniques relacionades amb les ac-
tivitats que s’imparteixen durant el curs. La selecció de les 
propostes està pensada per a la trajectòria de l’escola, a més 
d’oferir cultura d’actualitat. És per això que les activitats no 
només es realitzen a Sant Joan Despí, sinó fora de la ciutat. 
Així, la programació proposa un bon recull d’exposicions 
i visites a museus com la mostra Barcelona prêt-à-porter, 
1958-2008. Mig segle d’indústria i moda, al Palau Robert, 
una visita guiada al Museu Europeu d’Art Modern o la Co-
lònia Güell, entre d’altres activitats (veure quadre adjunt).
Les jornades estan obertes a tota la ciutadania, i cal inscrip-
ció prèvia a partir del 3 de març.

Les jornades a Sant Joan Despí
17 de març, 19 h, CC Sant 
Pancraç
Xerrada Relació entre l’alimentació, 
les emocions i la salut, a càrrec 
d’Eva Díaz, autora del llibre Nutri-
ción física-meny emocional

18 de març, 17.30 h, Centre 
Jujol-Can Negre
Trobada de punt de ganxet

20 de març, 18 h, Centre Jujol-
Can Negre
Conferència De l’art del segle XIX a 

les primeres avantguardes, a càrrec 
de Carles Español

19 de març, 17 h, CC Sant 
Pancraç
Taller de massatge, tècnica i sensi-
bilitat, a càrrec de Pilar Rodríguez, 
quiromassatgista

20 de març, 15.30 h, plaça 
del Sol Solet
Recorregut naturalístic pel riu 
Llobregat, amb  la col·laboració del 
Centre Mediambiental L’Arrel
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El Teatre Mercè Rodoreda acollirà el proper 12 de març El Club del Lli-
bre, una trobada dels clubs de lectura de 17 biblioteques de la comar-
ca del Baix Llobregat que organitza la Diputació de Barcelona, amb 

una convidada d’excepció, l’escriptora madrilenya Almudenas Grandes. Els 
àvids lectors dels clubs tindran l’oportunitat de compartir una estona amb 
aquesta reconeguda autora.

Una llarga i premiada carrera literària
Almudena Grandes es va donar a conèixer el 1989 amb Las edades de Lulú, 
XI Premio La Sonrisa Vertical. Des de llavors, l’aplaudiment dels lectors 
i la crítica no han deixat d’acompanyar-la. Les seves novel·les Te llamaré 
Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires 
difíciles, Castillos de cartón i El corazón helado, juntament amb els contes 
Modelos de mujer i Estaciones de paso, l’han convertida en un dels noms 
més consolidats i de major projecció internacional de la literatura espanyola 
contemporània. Diverses obres seves han estat portades al cinema i el teatre, 
i han merescut, entre d’altres, el Premio de la Fundación Lara i també els 
que atorguen els llibreters de Madrid i de Sevilla. Amb Inés y la alegría va 
inaugurar la sèrie Episodios de una guerra interminable, a la qual pertanyen 
El lector de Julio Verne (escollit pels lectors d’El País com el millor llibre del 
2012) i ara Las tres bodas de Manolita. La ciutadania pot assistir a l’acte però 
cal recollir invitació a la biblioteca Mercè Rodoreda a partir del 3 de març.

Almudena Grandes xerrarà amb els més de 300 participants dels 
Clubs de Lectura de 17 biblioteques del Baix Llobregat. Per assistir 
cal invitació que es pot recollir a la biblioteca Mercè Rodoreda
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Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.

Materials a la deriva que 
esdevenen escultures

Del 6 al 30 de març, nova exposició al Centre Jujol-Can Negre

Ángel Campiña ens presenta la mostra ...naturalmente, natural... 

Lluís Homar i Eduard Fernández, mà a mà

Temporada d’espectacles 2014: properes cites

La Vella Dixieland i Maria Barahona actuaran al Casal de Joves el 21 de març

Declaració d’amor amb premi

Arts de dones 
al Centre Jujol
Can Negre
I fins al 2 de març, al Centre Jujol-Can Negre 
podem veure la mostra Forma i color d’Enke 
Machinek, Montserrat Sastre i Natalia Cao, totes 
tres del col·lectiu artístic ARTSJUST. Tres dones 
que ens proposen una mirada ben diferent a l’art 
a través de tres disciplines: la pintura, l’escultura 
i el tapís. Una mirada a la sensibilitat i a l’interior  
íntim i personal d’aquestes tres autores que, amb 
una llarga experiència en el món de l’art, ara pre-
senten a Sant Joan Despí la seva última exposició.

Del 6 al 30 de març el Centre 
Jujol-Can Negre acollirà la 
darrera exposició de l’autor de 

Sant Feliu de Llobregat Ángel Cam-
piña, ...naturalmente, natural... Cam-
piña ens obre la porta a una mirada 
diferent sobre l’escultura basada en la 
recuperació i el reciclatge de material 
a la deriva, com ell mateix assenyala. 
Materials com la pedra, la fusta, el vi-
dre, el ferro, que transformats en es-

cultures i muntatges impossibles, as-
soleixen una nova vida, una flor, una 
xarxa, un tótem... 
Segons explica Ángel Campiña “el 
meu procés creatiu és tot intuició i 
imaginació, i per això molt variat. 
A vegades parteixo d’un dibuix de 
troncs imaginaris que després trac-
to de buscar, altres, és el mateix ma-
terial trobat el que em deriva cap a 
una obra concreta, o altres és la ba-

rreja de totes dues les que em porten 
a una idea i les seves múliples varia-
bles”.
Sigui com sigui serà la mirada del visi-
tant, curiós i imaginatiu, el que pren-
gui l’última paraula sobre el que els 
seus ulls observen. Campiña ja avisa: 
“tracto de traslladar l’observador a 
un altre temps, a un altre lloc i des-
pertar en ell sensacions i emocions 
potser oblidades”. 

Campiña transforma la pedra, la fusta o el vidre en escultures i muntatges que prenen una nova vida... una casa, una flor, una xarxa...

Lluís Homar i Eduard Fernández, protagonistes d’Adreça desconeguda; a la dreta la Vella Dixieland i una escena de l’obra interpretada per Ytuquepintas

Teatre i música protagonitzaran els espectacles de març 
de la temporada que el Teatre Mercè Rodoreda i El Bu-
levard van iniciar al gener amb una molt bona acollida. 

Adreça desconeguda és, sens dubte, un dels plats forts amb 
Lluís Homar i Eduard Fernández com a protagonistes absoluts 
d’aquesta història d’amistat entre un alemany i un jueuameri-
cà. Un mà a mà amb dos dels grans actors de l’escena catalana. 
La cita serà el 7 de març. I si el Mercè Rodoreda opta per un 
clàssic teatral, El Bulevard ho fa per un clàssic del jazz català: 
la Vella Dixieland, que actuarà el 21 de març en un especta-

cle que inclou, de manera opcional, un sopar previ. La Vella 
pujarà a l’escenari acompanyat de la veu de Maria Barahona. 
I per tancar el març, una deliciosa posada en escena per als 
més petits: Somnis de sorra, d’Ytuquepintas, un somni de so-
rra i música que enlluernarà als més petits i petites. Per últim, 
l’actuació de Txabi Franqueses, prevista per al 28 de març al 
Casal de joves El Bulevard, s’ha suspès per causes alienes a 
l’Ajuntament. Les persones que hagin comprat les entrades 
poden enviar un correu a cultura@sjdespi.net per tenir més 
informació sobre com es farà el retorn dels diners.

Les biblioteques de la ciutat han tancat el concurs que buscava 
entre els usuaris i usuàries la millor declaració d’amor coincidint 

amb la celebració de Sant Valentí. Carmen Navarro ha estat la 
guanyadora del certamen i ja ha rebut el seu premi: un sopar per 

a dues persones ofert pel restaurant Follia de Sant Joan Despí. 
La declaració,  batejada com Carta número siete, va ser l’escollida 

entre les 23 que van optar al concurs. Aquesta és una de les 
iniciatives que les biblioteques organitzen per motivar la partici-

pació de la ciutadania. La propera serà una nova edició de Sant 
Joan Despí escriu microrelats encadenats.

D’esquerra a dreta, Jo Baixas, del restaurant Follia, Carmen Navarro, 
guanyadora del concurs i Mario Aguilera, director de la Mercè Rodoreda
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fins al 2 de març 
‘FORMA I COLOR’, 
de Montserrat Sastre, 
Enke Machinek i 
Natalia Cao 
Centre Jujol-Can Negre
mostra de tapís, pintura i escultura. 
Inauguració, 6 de febrer a les 19.30 hores

FEbRER 

EXPOSICIONS

MARÇ
1  dissabte

 17  hores
 RUA DE CARNAVAL   
 concentració de comparses i sortida des de la  
 Rambla de Josep Maria Jujol
 rambla Jujol, Jacint Verdaguer, Bon Viatge, av.   
 de Barcelona, Mare de Déu de la Mercè, Àngel   
 Guimerà, JF Kennedy, pl. Espanya,    
 Joan Maragall, pl. Sant Joan, Marquès   
 de Monistrol, Fontsanta i parc de la Fontsanta. En  
 cas d’anulació per pluja es farà el dia 2 a les 10 h.

 17  hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 ‘La música dels 60’   
 L’Àrea de Serveis a la Persona
 ‘La música dels 60 ençà’ amb Antoni Miquel i 
 Cerveró ‘Leslie’, cantant de Los Sírex

26 dimecres

 17.30 hores
 FESTA D’ARRIbADA DE SA
 MAJESTAT JOAN DESPITOLTES 
 plaça de l’Ermita
 Música, cançons i balls.. en una festa d’inici del   
 Carnaval on Joan Despitoltes ordena que cal anar-hi  
 amb el cap ben decorat. Porta la inivtació que t’han  
 donat a l’escola i et regalarem un barret.

 23 hores
 LA GRAN FESTA DE CARNAVAL   
 i concurs de disfresses
 Poliesportiu del Mig
 Venda d’entrades (3 € amb consumició) al   
 centre cultural Mercè Rodoreda, casal de joves   
 El Bulevard i a l’Àrea de Serveis a la Persona.   
 Aforament limitat a  986 persones.

 19.30 hores
 CLOENDA DE LA RUA   
 parc de la Fontsanta
 música i ballaruca amb tots els participants

2  diumenge
 18 hores
 FESTA DE CARNAVAL INFANTIL
 Poliesportiu del Mig
 Concurs de disfresses infantils, música, grup   
 d’animació... Els infants i adults disfressats:   
 entrada gratuïta. Sense disfressa: 2 €.

11 dimarts

 18.30 hores
 DIA DE LA DONA 
 ACTE CENTRAL
 Auditori Miquel Martí i Pol
 Mostra de tallers de dones i lectura del  
 manifest

16 diumenge

 22  hores
 TEATRE: ‘Adreça desconeguda’
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb Lluís Homar i Eduard Fernández. 
 Entrades a www.teatresdespi.cat

 18  hores
 TALLER DE PASTA FRESCA
 Casal de joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net. 6 €.

27 dijous
 16.30  hores
 bALL DE CARNAVAL
 DE LA GENT GRAN
 Centre Cívic Les Planes
 organitzat per ADEGGPI

28 divendres
 16.30  hores
 bALL DE CARNAVAL
 DE LA GENT GRAN
 Foment Cultural i Artístic
 organitzat per Amigos del Baile

 de 18 a 24  hores
 FESTA CARNESTOLTES JOVE
 Casal de joves el Bulevard
 entrada gratuïta

del 6 al 30 de març 
‘...NATURALMENTE, 
NATURAL...’, 
d’Ángel Campiña 
Centre Jujol-Can Negre
escultures basades en la recuperació i el reciclatge. 
Inauguració, 6 de març a les 19.30 hores

3  dilluns
 19  hores
 TALLER DE FOFUCHAS ANIMALS
 amb goma-eva 
 Casal de joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net. 10 €.

5  dimecres

 17.30  hores
 FESTA JUDICI FINAL A SA 
 MAJESTAT JOAN DESPITOLTES
 plaça del Mercat
 A les 18.30 h, sorteig de premis del Joc del Carnestoltes.  
 Sardina popular a càrrec de l’AV. Les Planes i El Tricicle

 19  hores
 TALLER COULANT vs bROWNIE
 Casal de joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net. 5 €.

6  dijous
 18  hores
 DIJOUS DE CONTE:
 ‘Tants contes, tants barrets’
 Biblioteca Miquel Marí i Pol
 a càrrec de Pau Plana

 de 18 a 21 i de 21.30 a 24 h
 TALLERS SObRE LA SITUACIÓ DE 
 LA DONA EN LA SOCIETAT ACTUAL
 Casal de joves El Bulevard
 amb sopar i concert de dones, organitzat per 
 l’Assemblea Joves Sant Joan

7  divendres

8  dissabte

4  dimarts

 16  hores
 XERRADA DIA DE LA DONA:
 ‘Les dones i la ciència’
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Hèctor García, físic, premi Sant Joan Despí 2013

 21.30  hores
 SOPAR DE DONES:
 ‘Un espai per a nosaltres’
 Poliesportiu del Mig
 venda de tíquets a l’Àrea de Serveis a la Persona.   
 Preu, 20€. Servei d’autocar de tornada,    
 de 2.30 a 3 de la matinada.

 21.30 hores
 ESPECTACLE: Lila Cabaret
 Casal de joves El Bulevard
 Cal recollir entrada prèvia al casal de joves  
 o al Teatre Mercè Rodoreda

 17  hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 ‘Orígens’    
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Hèctor García, físic i doctorat al CERN, 
 organització europea per a la investigació nuclear,   
 de Ginebra

 de 10 a 13 hores
 CURS DE VERMICOMPOSTATGE
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 Per aprendre a fer adob natural a casa.  
 Inscripcions: mediambient@sjdespi.net

 18.30  hores
 CINEFÒRUM:
 ‘Quédate a mi lado’
 Centre cultural Mercè Rodoreda
 per assistir-hi, cal recollir invitació al mateix casal   
 i al Teatre Mercè Rodoreda

12 dimecres

 18 hores
 PRESENTACIÓ DE LLIbRE
 ‘Ideas que cambian    
 el mundo’
 Centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de la coautora Maribel Cárdenas.
  Organitza: PSC Sant Joan Despí

 19  hores
 ALMUDENA GRANDES
 amb els clubs de lectura
 Teatre Mercè Rodoreda
 cal recollir invitació a partir del 3 de març,   
 places limitades.

 18  hores
 TALLER OCUPA’T:
 quina oferta formativa hi ha? 
 Casal de Joves El Bulevard
 Gratuït.Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net.

 9.30  hores
 PASSEIG GENT GRAN   
 sortida: carrer de la Creu d’en Muntaner amb  
 passeig del Canal
 

15 dissabte
 19  hores
 bALL DEL DIA DE LA DONA
 Centre Cívic Les Planes
 amb l’Associació de Dones Progressistes.

 22.30  hores
 CONCERT JOVE
 Rise of the damned
 Casal de joves El Bulevard
 majors de 16 anys. Entrada gratuïta.

 11  hores
 bALLADA DE SARDANES
 i xocolatada
 plaça de l’Ermita
 amb la Cobla Rambles.

17 dilluns
 19  hores
 TALLER DE WOOPIES 
 Casal de joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net. 6 €.

18 dimarts
 9.30  hores
 PASSEIG GENT GRAN   
 sortida: plaça del Mercat
 

 17  hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN: 
 ‘Les dones en el món de l’art’ 
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Mercè Obón, historiadora de l’art

19 dimecres
 18.30  hores
 CINEFÒRUM:
 ‘La fuente de las mujeres’  
 Centre Cívic Les Planes
 organitza l’Associació Violeta.

22 dissabte
 16.30  hores
 CONTES PER LA IGUALTAT
 i xocolatada    
 Torre de la Creu
 organitza l’esplai El Nus.

 21.30  hores
 SOPAR CONCERT
 Vella Dixieland i 
 Maria barahona
 Casal de joves El Bulevard
 sopar concert: 15 €, només concert 7 €.

21 divendres

 18 hores
 TEATRE:
 ‘Quintet d’amor’   
 Centre Cívic Les Planes
 

 11 hores
 Itinerari per les masies   
 Lloc de trobada: Can Negre
 cal inscripció prèvia cannegre@sjdespi.net

 16 hores
 ‘Petits moments musicals’  
 Àrea de Serveis a la Persona
 concert de l’Escola de Música

 18  hores
 DIMARTS DE CONTE:
 ‘Granotes, gripaus i altres   
 trifulgues’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Cesc Serrat

 11 hores
 PRESENTACIÓ WEb
 Àrea de Serveis a la Persona
 Toni Bosch, president del PP a Barcelona,  
 presenta el web www.e-familia.com 
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passejades de la gent gran • Dia Mundial contra el Càncer • trobada infantil d’esbarts • country pel Sàhara • 
èxit teatral al Mercè Rodoreda • sopar de carmanyola a favor de la Taula Social

El 9 de febrer el Centre Esportiu Ugalde va acollir una ballada de country solidari organitzat per l’entitat Camins Solidaris. L’objectiu 
era recollir fons que l’associació destinarà a desenvolupar el seu projecte d’acollida d’infants sahrauís durant l’estiu. En total es 
van recollir 1.095 euros a través de la venda d’entrades. D’aquesta manera, les 219 persones que van participar posen el seu gra de 
sorra a finançar projectes solidaris.

Sopar de carmanyola

Un aire de família, primera obra que dirigeix l’actor Pau Durà, va 
omplir el Teatre Mercè Rodoreda de gom a gom. L’obra, interpretada 
per Francesc Orellana, Ramon Madaula, Maife Gil, Sílvia Bel, Jacob 
Torres i Cristina Genebat, va aixecar el teló de la nova temporada de 
teatre, després de l’espectacle de dansa de flamenc contemporani que 
el bailaor Rafael Amargo va oferir el 30 de gener. L’obra, escrita pels 
dramaturgs francesos Agnès Jaoui i Jena Pierre Bacri, va obrir també la 
nova temporada del Teatre Romea de Barcelona.

Més teatre al Mercè Rodoreda

La gent gran va organitzar un sopar de carmanyola 
el dissabte 15 de febrer per recollir fons que destina-
ran a la Taula de Coordinació Social per a la compra 

d’aliments. Van participar al voltant de 200 persones.

Country solidari amb el Sàhara
Gent gran en forma:  

tret de sortida als passejos per la ciutat

Passejar per la 
ciutat per fer 
exercici i compar-
tir moments de 
convivència. Això 
és el que van fer 
gairebé el cente-
nar de persones 
que es van sumar 
a la primera ca-
minada a peu del 
2014 que organit-
za el Departament 
de la Gent Gran 
cada primer i 
tercer dimarts de 
mes des de fa més 
de quatre anys. A 
la imatge, el grup 
caminant per Pont 
Reixat. 

EN IMATGES

Dia mundial contra el Càncer
L’Associació de Dones 
Contra el Càncer de 
Mama (DACMA) va 
lliurar informació sobre 
el càncer en commemo-
ració del Dia Mundial 
contra aquesta malaltia, 
que es va celebrar el 4 de 
febrer. A les imatges, la 
taula informativa que es 
va instal·lar a les Planes, 
i una membre de l’entitat 
col·locant el llaç rosa de 
lluita contra el càncer.

Trobada infantils d’Esbart

L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí va organitzar el 
diumenge 9 de febrer una trobada infantil d’esbarts 
coincidint amb la popular calçotada que l’entitat orga-
nitza al poliesportiu del Mig. Durant l’acte van ballar 
els grups infantils de l’esbart de Sant Joan Despí, i els 
d’Igualada, el Lluís MIllet, de Barcelona, i el de Blanes. 

27272626



28 2928

ELS TRES TOMBS EN IMATGES

Els poliesportius obriran a les 6.30 hores 
per a les persones usuàries més matineres

L’activitat física és cada dia més important en les 
persones, però amb el ritme de vida que moltes 
porten amb la feina, les obligacions familiars, etc., 

es fa difícil trobar el moment per dedicar-se a un mateix. 
Una de les tendències que es donen als poliesportius és 
que moltes persones, abans d’anar a treballar, inicien el 
dia realitzant activitat física a la sala de fitness, activitats 
dirigides o fan ús de la piscina. 
Per aquest motiu, i per tal que aquests usuaris dels po-
liesportius municipals que comencen a primera hora del 
matí puguin anar una mica més tranquils, es planteja am-

pliar l’horari d’obertura a les 6.30 hores del matí. Durant 
el mesos de març i d’abril es portarà a terme l’experiència 
pilot i obrirà a aquesta hora el poliesportiu Francesc Cal-
vet els dilluns, dimecres i divendres, i el poliesportiu Sal-
vador Gimeno els dimarts i dijous. Els espais que es po-
dran utilitzar seran la zona de piscines (exclòs el wellnes) 
i les sales de fitness.
Si durant aquests dos mesos l’afluència de persones 
usuàries és positiva, l’Ajuntament valorarà la possibilitat  
de mantenir o fins i tot ampliar aquest horari i, d’aquesta 
manera, poder oferir un millor servei.

Es tracta d’una experiència pilot que es durà a terme al març i l’abril

El Campus de Setmana Santa, ideal per combinar esport i esbarjo
El Campus de Setmana Santa és una activitat esportiva i d’esbarjo adreça-
da a infants nascuts entre els anys 2002 i 2010, ambdós inclosos, a qui 
els agradi l’esport, les activitats recreatives, i que vulguin passar uns dies 
de vacances amb altres infants. Les activitats es desenvolupen a diferents 
espais del poliesportiu Francesc Calvet (pavelló, piscines...) i a les escoles 
properes a aquesta instal·lació. Estan organitzades per grups segons l’edat. 
Es pot escollir l’horari normal, de 9 a 14 hores, o bé ampliat fins les 17 
hores amb dinar inclòs. També hi haurà servei de cangur de 8 a 9 hores.
Els preus són de 52 € en horari normal i de 84 € en horari ampliat. El 
servei de cangur tots els dies del campus té un preu de 7,20 €. 
Es pot realitzar la inscripció a qualsevol dels dos poliesportius a 
partir del 10 de març. El Campus permet fer activitat esportiva d’una forma divertida

Les sales de fitness seran una de les zones a 
les quals es podrà accedir a primera hora

DESPÍ ESPORT

Colla de Geganters, 25 anys al 
capdavant de la Festa dels Tres Tombs

Els gegants Joan Pi i Pomereta, els abanderats

I un any més la ciutadania es 
va abocar en la celebració de la 
Festa dels Tres Tombs sortint al 
carrer i participant-hi. Enguany, 
la festa ha estat molt especial, 
ja que es commemorava el 25è 
aniversari de l’organització 
d’aquesta activitat per part de la 
Colla de Geganters. Per això, els 
abanderats van ser els gegants 
més antics de l’entitat, en Joan Pi 
i la Pomereta, que van presidir la 
festa a dalt d’un carro.

Els carrers, plens a vesssar

La benedicció dels animals
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El Club d’Escacs Sant Joan Despí fomenta el 
ajedrez en las bibliotecas municipales

El club sigue fomentando su cantera, ahora desde las bibliotecas

Obertes les inscripcions per a la gran cita atlètica 
de la Marató per Equips i Els 7 km del Riu

El proper 30 de març, a la ribera del riu Llobregat, es disputarà 
la tercera edició de la Marató per Equips i la Cursa Els 7 km del 
Riu, sota l’organització del Club Atletisme Despí. Les inscrip-
cions ja estan obertes. La Marató per Equips és una prova en 
la qual participen equips de sis corredors, que han de comple-
tar cada un d’ells la distància de 7.032 m. Hi haurà regal d’una 
samarreta i s’oferirà un entrepà i un refresc. Per obtenir més in-
formació i fer la inscripció es pot accedir on line a http://www.
cursapopular.es. La Cursa Els 7 km del Riu és una prova indi-

vidual, en la qual es farà una volta al recorregut de la Marató. 
Els participants tindran com a regal una motxilla i també se’ls 
oferirà entrepà i refresc. La inscripció es pot realitzar al web in-
dicat anteriorment i també prèviament, de manera presencial i 
a un preu més econòmic, a EquivalenzaDespí (c/ Josep M.Trias 
de Bes, 16).
Durant la matinal, es farà lliurament a la Taula de Coordinació 
de Serveis d’Atenció a les Necessitats Bàsiques dels diners re-
captats a la Cursa/Caminada Solidària que va realitzar l’entitat.

El Club d’Escacs Sant Joan Despí, en colaboración con las dos bi-
bliotecas del municipio, lleva a cabo un proyecto para fomentar 
entre la población este deporte milenario y dar a conocer más en 
profundidad el club. La entidad ha cedido a las bibliotecas juegos 
de ajedrez para quienes deseen practicar y, además, se dan clases 
cada mes de una hora y media, empezando desde lo más básico 
y subiendo el nivel con las aperturas, medio juego y finales. Estas 
clases están impartidas por el presidente de la entidad, Miguel 
Angel Murillo, son gratuitas y abiertas a todas las edades. Para 
incorporarse a alguna de las sesiones que se ofrecen es necesario 
dirigirse a las bibliotecas.

Buen papel del club en el Campeonato de Catalunya
El 8 de febrero finalizó el Campeonato de Catalunya por edades 
en la sede de Olesa, con la participación de 150 jugadores desde 
la categoría sub-8 hasta la sub-18. El Club d’Escacs Sant Joan 
Despí aportó siete jugadores. Destacaron Javier Sanchez en la ca-
tegoría sub-12 e Izan Díaz en sub-10, quienes hasta la última jor-
nada tuvieron opciones de clasificarse para la final de Catalunya. 
Por lo que respecta a la LLiga Catalana, el Club d’Escacs Sant 
Joan tiene dos equipos, uno en primera y otro en segunda pro-
vincial. Tras haber jugado tres rondas, el primer equipo lleva un 
punto de tres, y el segundo uno y medio de tres. El objectivo de 
ambos es la permanencia. Al A le tocará sufrir y el B, formado 
por muchos jugadores de la escuela deportiva, parece que lo tie-
ne más fácil.
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El Cadet A de la UE Sant Joan Despí causa sensació

El cadet santjoanenc està fent una gran campanya a Preferent

Brillant paper dels equips sènior i júnior del Bàsquet Sant Joan
Els equips de bàsquet de la nostra ciutat estan gaudint en ge-
neral d’una bona temporada, sobretot el sènior A i el júnior 
A masculins. Pel que fa al sènior, està lluitant a la part alta 
de la classificació per una de les places que dóna accés a la 
promoció d’ascens de categoria.
Després d’un començament brillant amb quatre victòries 
seguides, una important ratxa de lesions va fer que l’equip 
baixés una mica el nivell mostrat en els primers partits. Un 
cop superades, s’ha tornat a agafar la dinàmica i les bones 
sensacions. Això fa que, amb la qualitat i el bon ambient que 
hi ha en la plantilla i per poc que les lesions respectin l’equip, 
es tingui l’esperança 
d’acabar molt bé la tempo-
rada.

Un júnior en progressió
El júnior A masculí també 
està realitzant una gran 

temporada al seu grup d’interterritorial català. Es tracta de 
la primera generació de jugadors formats gairebé en la seva 
totalitat a l’escola de bàsquet del club. Com a grup, any a any, 
ha demostrat la seva progressió i, en aquest moment, li toca 
competir en una de les categories més altes del bàsquet cata-
là. L’equip encapçala la classificació. Aquesta és una genera-
ció de jugadors en què hi ha grans esperances dipositades 
per part dels responsables del bàsquet de la nostra ciutat i, si 
tot segueix com ha d’anar, en el termini de dos o tres anys, la 
major part d’aquests jugadors han de ser els que formin part 
dels equips sèniors de l’entitat de casa nostra.

Tant un equip com l’altre es 
troben amb el handicap de la 
gran quantitat de desplaçaments 
que han de fer lluny de la nostra 
ciutat, sobretot a Tarragona, on 
l’equip sènior té un total de vuit 
viatges i l’equip júnior, sis.

Per primer cop milita a Preferent i ha estat l’únic capaç de guanyar al Barça B

Impressionant el paper que està realitzant l’equip Cadet A de 
la Unió Esportiva Sant Joan Despí a Preferent, la categoria 
d’argent en aquesta edat i a la qual mai havia accedit l’entitat 
de la nostra ciutat. L’equip va aconseguir fins i tot la gesta de 
guanyar el FC Barcelona B al Municipal del barri Centre. 
L’equip blaugrana es presentava invicte, amb tots els partits 
guanyats -la majoria per golejada-, excepte un empat. L’equip 
santjoanenc, ben posicionat al camp, va dificultar el joc habi-
tual del Barça i el va derrotar per 2-1.
L’objectiu de la permanència ja està aconseguit amb escreix 
i ara l’equip lluitarà per una posició destacada a final de 
temporada.

El primer equip es manté ferm, 
tot i l’handicap de les lesions
Conclosa la primera volta, el balanç del primer equip de la 
Unió Esportiva Sant Joan Despí ha estat positiu. Els jugadors 
han hagut d’assimilar aquesta temporada noves metodologies 
de treball i sistema de joc amb l’arribada d’un nou entrenador, 
però una vegada resolt això, l’equip s’ha situat en una posi-
ció còmoda, lluitant a la part mitjana-alta de la taula. Com 
malauradament està passant a les darreres temporades, les 
lesions han trecat el ritme de l’equip i actualment està recupe-
rant jugadors per afrontar una bona segona volta en aquesta 
categoria complicada i exigent que és la Segona Catalana.

El Club Patinatge SJD, al Campionat d’Espanya

Grup de Quartet del Club Patinatge Artístic Sant Joan Despí

La màxima competició estatal es disputarà a la ciutat de Vigo els dies 21 i 22 de març

Els dies 1 i 2 de febrer es va disputar a Lleida el Cam-
pionat de Catalunya de grups Xou, amb la participació 
del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí amb els 
seus grups Xou juvenil i Quartet, tots dos entrenats 
per Tomàs Astorga i Mireia López.
El grup Quartet va possar en escena el seu número 
“Nines de Cuir”. Van sortir a pista amb força i acon-
seguiren la 5a posició, que els dóna la classificació di-
recta al Campionat d’Espanya, que es disputarà a Vigo 
els propers dies 21 i 22 de març. Anna Ramírez, Paula 
López, Mireia Gusi i Lídia Sanmartí van fer una gran 
actuació, tot competint amb patinadores de la màxima 
categoria.
Pel que fa al grup Xou juvenil, va interpretar el seu nú-
mero de la temporada, “Setè art”, i va assolir la dotzena 
posició, que enguany no li dóna accés al campionat 
d’Espanya.

Estarà representat pel seu grup de Quartet, que va 
aconseguir classificar-se en el Campionat de Catalunya

La ciutat va albergar una fase 
de la Lliga de Plata estatal 
d’hoquei línia
Equips catalans, gallecs, valencians i balears es van en-
frontar al Poliesportiu del Mig de la nostra ciutat en la 
tercera fase de la Lliga de Plata d’àmbit estatal en la qual 
participa el Club Hoquei Línia Jujol. Ho van fer amb la 
il·lusió d’assolir les primeres posicions que permeten 
l’ascens a final de temporada.
La cita va ser el dia 1 de febrer i van jugar cadascun dels 
equips dos partits, que van fer un total de vuit encontres, 
en una jornada d’emoció i bon hoquei.
Els joves jugadors del Jujol van obtenir una contundent 
victòria davant del  Lóstregos de Lugo per 9 gols a 3, 
però van caure front un dels altres catalans de la compe-
tició: els Tsunamis de Barcelona, equip que ha aconse-
guit un molt bon equilibri entre jugadors amb experièn-
cia i d’altres juvenils i júniors, i que aspira amb claredat 
a l’ascens de categoria. El resultat va ser de 5 a 2 per als 
barcelonins. 
L’hoquei línia es juga amb patins de rodes amb línia i 
les seves regles i imatge són molt similars a l’hoquei gel;  
continua essent una disciplina minoritària a casa nostra 
tant per la seva joventut (va arribar els anys 90) com per 

L’equip del CHL 
Jujol segueix 
aconseguint 
triomfs gràcies 
en bona part 
a la seva tasca 
formativa. 
Fotografies: 
Joan Rabell

haver de “competir” amb l’hoquei patins -o tradicional-, 
esport molt arrelat a Catalunya.   El CHL Jujol és un dels 
clubs de referència no tan sols a Catalunya, sinó també a 
Espanya, sobretot en les categories de formació.
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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 Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel 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
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

www.despi.tv

TRIBUNA POLITICA

El govern de Mariano Rajoy continua aplicant 
polítiques que estan destruint el model de so-
cietat i d’estat del benestar que hem construït 
des de la recuperació de la democràcia. Ara 
li ha tocat el torn a l’administració local. Per 
primera vegada, els ajuntaments ens hem 
vist abocats a presentar un recurs al Tribunal 
Constitucional per demanar-li que paralitzi 
i anul·li la Llei de reforma de l’administració 
local que el govern del PP ha aprovat, com 
sempre, a cop de majoria absoluta. 
És la resposta del món municipal a un tema 
que afecta directament a 3.500 ajuntaments 
de tota Espanya, que representen a més de 
15 milions de ciutadans i ciutadanes. Amb 
la falsa excusa de l’estalvi i una millor gestió 
(no hem d’oblidar que els ajuntaments són 
l’administració que genera menys deute), 
s’apunta directament a molts serveis i pres-
tacions que hem anat assumint els municipis 
per millorar la vida de la ciutadania als nos-
tres pobles i ciutats. 
Amb aquesta reforma, en un ajuntament com 
el nostre, es posa directament en perill la for-
mació, les escoles bressol, la feina que fan els 
esplais, les polítiques d’igualtat o els serveis 
socials..., entre d’altres temes tan importants 
sobretot en els temps que estem vivint. Ser-
veis que presten els ajuntaments i que són es-
sencials per mantenir el nivell de qualitat de 
vida i de cohesió social.
Els ajuntaments són les institucions més pro-
peres a la ciutadania, les que millor coneixem 
les seves necessitats i les que donem respostes 
directes. Tots i totes hem lluitat molt per tenir 
una societat solidària i equilibrada i hem de 
continuar treballant per seguir donant els ser-
veis que oferim. En el nostre cas, a més, amb 
una acurada gestió econòmica que, fins i tot 
en temps difícils com els actuals, ens permet 
mantenir la gran quantitat de prestacions que 
oferim als veïns i veïnes.
Per això al darrer Ple del nostre Ajuntament, 
amb els vots favorables de tots els grups 
menys del PP, vam acordar adherir-nos a re-
corre aquesta llei al Tribunal Constitucional. 
La proximitat és qualitat democràtica i aques-
ta llei perjudica directament la democràcia i 
els ciutadans i les ciutadanes.

Cada mes asistimos a plenos en 
donde se presentan por parte de 
algunos partidos políticos, mocio-
nes que no llevan a nada, a utilizar 
la demagogia como arma política. 
Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí nos preocupan los pro-
blemas reales de los ciudadanos de 
Sant Joan Despí y es por ello traba-
jamos por nuestra ciudad y nues-
tros vecinos.
El pasado mes el Partido Popu-
lar junto con las Asociaciones de 
Vecinos consiguió que el Ayun-
tamiento rectificara y asumiera el 
error de la colocación de zona azul 
en el Eixample de Sant Joan Despí. 
Trabajamos conjuntamente con los 
comerciantes y mercados de Sant 
Joan Despí, para desarrollar nue-
vas políticas comerciales con el fin 
de dinamizarlo y convertir el co-
mercio más atractivo. Nuestro por-
tavoz, Manuel López visitó junto 
con otro miembro del consistorio 
y una entidad deportiva el pueblo 
hermano de Montilla, en dónde se 
pudo observar como un gobierno 
del Partido Popular está transfor-
mando y generando empleo en la 
gran ciudad de Montilla.
Nos gustaría felicitar a los Tres 
Tombs que durante 25 años llevan 
enseñando a los ciudadanos de 
Sant Joan Despí, grandes y peque-
ños, nuestra cultura y el sabor de 
nuestras raíces.
Desde el Partido Popular seguimos 
trabajando para solucionar los pro-
blemas reales de las personas. Nos 
podéis encontrar cada mañana en 
el primer piso del Ayuntamiento 
y todos los martes por la tarde en 
nuestra sede en la calle Marià For-
tuny, 2.

Reformes contra 
la ciutadania

Cercanos
a ti

CiU PPICV-EUiA PSC

DESPÍ NOTÍCIES
cada setmana, resum de l’activitat cultural i social de Sant Joan Despí

El Tres Toms, d’aniversari

ESPECIAL CARNAVAL 
Joan Despitoltes ens dóna pistes per a un Carnaval molt especial

TEMPORADA D’ESPECTACLES AMB GRANS FIGURES
Rafael Amargo obre un cicle de teatre amb obres de gran qualitat

Els ciutadans de Catalunya tenim dret a 
saber. El Govern espanyol fa trampes. Vol 
enganyar els ciutadans i fer-los creure que 
publicarà les balances fiscals quan en realitat 
el que publicarà no són les balances fiscals. 
Des de CiU reclamem al Govern central que 
faci públiques les dades per tal que la Gene-
ralitat i la comunitat científica puguin calcu-
lar les balances fiscals segons els criteris i els 
mètodes coneguts i reconeguts per tothom. 
El Govern espanyol encara no ha facilitat les 
dades dels anys 2012 i 2013. 
Existeix un mandat del Congrés dels Dipu-
tats que obliga el Govern central a publi-
car cada any les balances fiscals segons els 
mètodes i criteris establerts. Així es va fer 
fins l’any 2010, posant de manifest que Ca-
talunya pateix un dèficit fiscal d’entre el 8 i 
el 9% del PIB. 
L’Estat espanyol ofega les finances de Cata-
lunya, posa en risc el nostre estat del benes-
tar, obstaculitza el nostre progrés econòmic 
i ara sembla que a més a més vol amagar-lo. 
Catalunya pateix un dèficit fiscal insosteni-
ble i ara sembla que el Govern espanyol vol 
amagar-lo. 
Els ciutadans de Catalunya tenim dret a de-
cidir. Els catalans decidiran el seu futur. El 
poble de Catalunya és sobirà per decidir el 
seu futur. El resultat de la consulta no és ne-
gociable. El futur de Catalunya serà aquell 
que decideixin els catalans a les urnes. 
Des de CiU respectarem l’acord el Parlament 
de Catalunya i ens sorprèn que algun dels 
partits que van donar suport a aquest acord 
del Parlament ara el qüestionin. 
Si el poble de Catalunya vota a favor de la 
independència s’obrirà un procés de ne-
gociació amb l’estat espanyol per fer una 
transició pactada i ordenada cap a una Cata-
lunya independent, però en cap cas aquesta 
negociació serà per negociar el resultat de la 
consulta. 
El referèndum és l’inici d’un procés demo-
cràtic, els resultats del qual s’hauran d’aplicar 
d’acord amb el principi de legalitat i que un 
cop celebrat el referèndum s’obrirà un pro-
cés de negociació amb l’Estat. 
Nosaltres, ja vam anunciar que farem cam-
panya pel triple sí: sí volem votar, sí volem 
un estat per a Catalunya i sí volem que 
aquest sigui un estat independent. 

Dret a saber,
dret a decidir

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

els darrers vídeos incorporats a la programació

GENER 2014

Temperatura mitjana: 
10,4ºC 
Temperatura màxima: 
18,7ºC,  el dia 3
Temperatura mínima: 
3,1ºC,  el dia 31
Precipitació total: 
50,2 mm en 9 dies de precipitació, 
1 de tempesta (23,5 mm en 24 
hores entre els dies 19 i 20) 

Quan l’hivern s’avança normalment la gent 
sol exclamar-se “quin hivern tan fred que ens 
espera!” (també amb la calor quan s’avança a 
l’estiu). Però aquest hivern tenim la prova que 
aquestes afirmacions són falses. En efecte, va fer 
molt fred a final de novembre, però aquest ge-
ner ha estat molt suau, perquè   sovint ens han 
afectat masses d’aire temperades originàries 
de l’Atlàntic, i no pas les fredes procedents de 
l’interior d’Europa. 
D’altra banda, cal agrair que aquestes bo-
rrasques que vénen de l’Atlàntic i que deixen 
grans temporals en aquelles terres, en algunes 
ocasions se’ns han apropat el suficient com per 
poder deixar-nos algunes pluges, perquè hi ha 
anys que ni tan sols això. La pluja d’aquest ge-
ner ha estat una mica superior a la mitjana, ha 
caigut sense estridències i ha estat ben repartida 
al llarg de tot el mes, ideal per al camp i el bosc. 

Aquest mes de febrer es compleixen 
dos anys de l’aplicació de la reforma 
laboral aprovada per Decret Llei 
del govern del PP amb l’objectiu 
de crear llocs de treball, regulant 
de manera diferent les relacions en 
matèria de contractació. 
La realitat ha estat una altra molt 
diferent, ja que a Espanya se supe-
ren les 250.000 persones aturades 
més en aquest període. 
En el cas de Sant Joan Despí, si el 
febrer del 2012 hi havia 2.354 per-
sones aturades (13,8%) amb dades 
de gener 2014 n’hi ha 2.446; és a 
dir, del 13,8% d’atur s’ha passat al 
14,4%, sobretot un increment im-
portant generat per l’augment de 
l’atur femení que arriba al 15,3% 
davant del 13,6% dels aturats ho-
mes.
La reforma laboral també ha con-
tribuït a facilitar l’acomiadament. 
Amb la flexibilitat del mercat de 
treball pràcticament no es fan con-
tractes indefinits i l’ocupació que es 
genera és de baixa qualitat perquè 
predominen els contractes preca-
ris, a temps parcial i amb poca es-
tabilitat.
La moderació salarial que promou 
aquesta reforma s’ha convertit en 
una baixada del salari mitjà d’un 
10%, amb la qual cosa les famílies 
s’han empobrit, han perdut poder 
adquisitiu. 
Malgrat que hi ha empreses amb 
beneficis provats, com el cas de 
Coca-Cola, tenen la possibilitat 
d’acomiadar a centenars de perso-
nes.
La coalició ICV-EUiA, al carrer i a 
les institucions, està donant suport 
als treballadors i treballadores de: 
PANRICO, ALSTOM, TV3 en de-
fensa dels llocs de treball.

Una reforma 
laboral inútil
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