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La ciutat 
ja té una 
avinguda 
dedicada a
l’Onze de 
setembre

Uns 5.000 
alumnes 
tornen a 
classe a 
Sant Joan 
Despí

Dissabte 4 d’octubre, 
un centenar 

d’expositors i una 
vintena d’activitats, 

en la gran jornada 
festiva de Firadespí
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Quan fa quatre anys vam decidir canviar el format 
de Firadespí, vam apostar per un model que volia 
anar més enllà d’una mostra comercial a l’estil tra-

dicional. Passar a celebrar-la a cel obert, al bell mig de la 
ciutat, hauria de ser un punt d’atracció ciutadana i un millor 
reclam perquè comerciants i clientela entressin en contacte 
al seu medi natural, els carrers de Sant Joan Despí. Ara, a 
punt d’encentar la XV edició, podem assegurar que va ser 
una bona opció: el proper dissabte, 4 d’octubre, al barri Cen-
tre, tindrem encara més expositors (gairebé un centenar), la 
pràctica totalitat de la ciutat. No cal dir que, tot i els temps 
de crisi que arrosseguem des de ja fa massa anys, les boti-
gues i negocis de la nostra ciutat aposten de manera decidi-
da per mantenir un model comercial urbà de qualitat que, a 
més, en sigui un element actiu en el dia a dia del municipi.

Firadespí tornarà a ser, doncs, una gran festa ciutadana ja 
que, a banda de les activitats estrictament comercials, ofe-
rirà moltes propostes per a tots els públics als dos escenaris 

de les places de Ca-
talunya i de l’Ermita. 
El món associatiu, un 
cop més, ens aportarà 
ball, música i tallers 
per als més petits... i 
els bars i restaurants 

tornaran a convidar-nos a fer la ruta de la tapa, que per 2 
euros ens oferirà tapes ben originals amb la corresponent 
beguda. 

Des de l’Ajuntament estem i seguirem estant al costat del 
sector comercial, amb programes de suport i formació per 
tal de seguir avançant en aquest camí. Igual que ho fem amb 
el món empresarial, amb actuacions com la reforma d’usos 
del polígon industrial o el conveni signat amb Sant Just Des-
vern i Sant Feliu, per tal de donar encara més impuls a una 
zona econòmica estratègica i de gran potencialitat, i a la ve-
gada ajudar al desenvolupament de les noves iniciatives de 
negoci  de les persones emprenedores. Amb el compromís 
i la decisió de tots els agents implicats, seguim fent camí.

El comerç local i el món 
associatiu fan possible un 
dia ple d’activitat

Cuando hace cuatro años decidimos cambiar el formato 
de Firadespí, apostamos por un modelo que quería ir 
más allá de una muestra comercial al estilo tradicional. 

Pasar a celebrarse a cielo abierto, en el centro de la ciudad, 
debería ser un punto de atracción ciudadana y un mejor re-
clamo para que comerciantes y clientela entraran en contacto 
en su medio natural, las calles de Sant Joan Despí. Ahora, a 
punto de iniciar la XV edición, podemos asegurar que fue una 
buena opción: el próximo sábado, 4 de octubre, en el barrio 
Centre, tendremos aún más expositores (casi un centenar), la 
práctica totalidad de la 
ciudad. A pesar de los 
tiempos de crisis que 
arrastramos desde hace 
ya demasiados años, las 
tiendas y los negocios de 
nuestra ciudad apuestan 
de manera decidida por 
mantener un modelo comercial urbano de calidad que, ade-
más, sea un elemento activo en el día a día del municipio. 

Firadespí volverá a ser, pues, una gran fiesta ciudadana ya que, 
aparte de las actividades estrictamente comerciales, ofrecerá 
muchas propuestas para todos los públicos en los dos escena-
rios de las plazas de Catalunya y de la Ermita. Las entidades y 
asociaciones, una vez más, nos aportarán baile, música y talle-
res para los más pequeños... y los bares y restaurantes volve-
rán a invitarnos a hacer la Ruta de la Tapa, que por 2 euros nos 
ofrecerá tapas muy orginales  con su correspondiente bebida. 

Desde el Ayuntamiento estamos y seguiremos estando junto 
al sector comercial, con programas de apoyo y formación para 
seguir avanzado en este camino. Al igual que lo hacemos con 
el mundo empresarial, con actuaciones como la reforma de 
usos del polígono industrial o el convenio firmado con Sant 
Just Desvern y Sant Feliu, para dar aún más impulso a una 
zona económica estratégica y de gran potencialidad, a la vez 
que ayudar al desarrollo de las nuevas iniciativas de negocio 
de las personas emprendedoras. Con el compromiso y la de-
cisión de todos los agentes implicados, seguimos avanzando.

El comercio local y el sector 
asociativo hacen posible un 

día lleno de actividad

Firadespí, l’aparador 
d’una ciutat activa

Antoni Poveda, alcalde
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Avinguda de l’Onze de Setembre
Sant Joan Despí s’afegeix als actes del Tricentenari amb el bateig 
d’un carrer que recorda els fets de 1714,  pàg. 9

A la fira, tothom al carrer
Un centenar d’establiments comercials i de restauració se sumen 
a la XV edició de Firadespí el 4 d’octubre al barri Centre, pàg. 4-5

Un viatge per la història
Del 8 d’octubre al 30 de novembre el Centre Jujol-Can Negre acull una 
exposició sobre el passat romà de Sant Joan Despí,  pàg. 18-19

Poliesportius 
municipals a punt
Durant l’agost s’han fet obres de millora 
en aquests equipaments per iniciar el nou 
curs en les millors condicions, pàg. 30

La ciutat millora 
Aquest estiu han finalitzat prop d’una desena d’obres a la via pública que 
han millorat la mobilitat per fer-la més segura i sostenible, pàg. 12
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EL TEMA

El comerç i la restauració local mostren 
el seu potencial a Firadespí

Prop d’un centenar d’expositors sortiran al carrer per mostrar la seva oferta a la 
ciutadania • Firatapa, tapa i beguda a 2 euros, es consolida 

Comerç, restauració, activitats cul-
turals, sortejos, ofertes... Tot això i 
més és el que trobaran els visitants 

a la 15a edició de Firadespí que s’organitza 
el proper dissabte 4 d’octubre al barri 
Centre. Com en edicions passades, el ca-
rrer Bon Viatge fins a torrent d’en Negre 
i des d’aquest fins a la plaça de Catalunya 
estaran ocupats pels estands comercials 
mentre que les places de l’Ermita i de Ca-
talunya acolliran els escenaris de mostres 
i activitats.

Més participació
En aquesta edició de Firadespí s’hi han 
sumat un total de 79 establiments co-
mercials, 11 més que l’edició, al barri 
Centre, d’ara fa dos anys. Un 99% dels 
expositors que participen en aquesta 
fira corresponen a comerços de Sant 
Joan Despí. També s’ha notat un in-
crement en el nombre de bars i restau-
rants que participen en Firatapa, dels 
16 de 2012 als 21 d’aquesta edició.

Comerç i gastronomia
Firadespí és un aparador comercial però 
també gastronòmic. 21 establiments 
s’han adherit a una nova edició de Fira-
tapa que, per 2 euros ofereix als visitants 
una beguda i una tapa. Com a novetat el 
Mercat del Centre també se suma a Fira-
tapa i tindrà un estand on poder degustar 
tapes elaborades amb productes frescos 
també per 2 euros. 

Activa Despí, més present
L’associació comercial de la ciutat 
s’implicarà en aquesta fira amb moltes 
propostes per donar-se a conèixer i po-
tenciar la fidelitat entre la clientela. A 
banda de tenir un estand on informaran 
de totes les campanyes que fan, regala-
ran una bossa motxilla. Les persones 
que fins al 3 d’octubre facin una compra 
superior als 20 euros en els comerços as-
sociats rebran una butlleta que podran 
bescanviar per la motxilla durant la fira. 
Una altra de les cites que no ens podem 

perdre d’aquesta fira és la desfilada de 
moda en què enguany participaran tret-
ze establiments que mostraran les darre-
res tendències en roba, calçat, comple-
ments, estilisme, etc. En acabar es farà 
el sorteig d’un xec de compra de 600 eu-
ros que l’afortunat o afortunada es po-
drà gastar en els comerços adherits. Per 
participar en el sorteig cal omplir una 
butlleta, que està disponible als comer-
ços, o bé recollir-la en els estands de la 
fira, i ficar-la dins d’una urna a l’estand 
d’informació. 

La col·laboració de les entitats
Aquesta festa al carrer no és només co-
mercial, sinó que una edició més s’ha 
apostat per convertir-la en un espai 
amb activitats paral·leles per a tothom, 
com mostres de balls, tallers de cuina de 
comerç just, un circuit de vehicles elèc-
trics, i fins i tot, un punt d’informació 
per assessorar-nos sobre l’estalvi ener-
gètic a les llars. 

Dissabte, 4 d’octubre, a l’eix comercial del barri Centre

Inauguració
10 hores
carrer Bon Viatge amb carrer Montjuïc

El carrer Bon Viatge i torrent d’en Negre, fins a la plaça de Catalunya, seran els eixos dels estands comercials i d’un munt d’activitats

firadespi.promodespi.cat

Cercavila per l’eix comercial
de 10 a 11 h

Mostra de danses tradicionals catalanes
de 10 a 11.30 h
plaça de Catalunya

Mostra de balls de saló
d’11 a 12 h
plaça de l’Ermita

Carpa del Mercat del Centre
de 10 a 21 h
plaça de l’Ermita
Tapa i beguda, 2 euros

Taller de cuina de comerç just
d’11 a 13 h
plaça de l’Ermita

Itinerari Jujol 
12 h
punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre. 
Cal inscripció prèvia al correu cannegre@
sjdespi.net o al telèfon 93 373 73 63

Mostra de vehicles elèctrics
d’11 a 14 h, i de 16 a 19 h
plaça de Catalunya

Mostra de taules de cultiu 
d’11 a 14 h, i de 16 a 19 h
plaça de Catalunya

Tallers infantils
d’11  14 h, i de 16 a 19 h
plaça de l’Ermita

Taller de zumba
d’11.45 a 12.15 h
plaça de Catalunya

Mostra de dansa
de 12 a 13 h
plaça de Catalunya

Mostra de balls de saló
de 12.30 a 13.30 h
plaça de Catalunya

Mostra de coreografies
de 13 a 14 h
plaça de l’Ermita

Exhibició de Crossfit
de 13.45 a  14.15 h
plaça de Catalunya

Batucada a l’eix comercial
de 17 a 17.45 h

Storytime 
(hora del conte en anglès)
de 17.10 a 17.45 h
plaça de Catalunya

Tastet de dansa
de 18 a 19 h
plaça de Catalunya

Desfilada de moda
19 h
plaça de l’Ermita

Punt d’informació per 
estalviar energia a les llars
d’11 a 14 h, i de 16 a 19 h
plaça de Catalunya
Cal portar un rebut de la llum

rutadelatapa.promodespi.cat 

15a edició de Firadespí
4 d’octubre, de 10 a 21 h, barri Centre
PROGRAMA D’ACTIVITATS
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El curs escolar s’inicia a la ciutat 
amb prop de 5.000 alumnes

El nombre d’estudiants només augmenta en el cicle de l’ESO, amb una setantena més 
de joves • L’anglès torna a prendre protagonisme amb un nou programa

Setembre, i sobretot l’inici del curs, marquen la “nor-
malitat” després del parèntesi estiuenc, uns mesos 
durant els quals l’Ajuntament ha treballat per al 

manteniment i posada a punt dels centres educatius de 
Sant Joan Despí. Equips docents i municipals han prepa-
rat la nova temporada educativa amb la voluntat de conti-
nuar treballant per desenvolupar una oferta que doni res-
posta als reptes de la societat actual, basada en la millora 
constant i en l’adaptació a les necessitats que plantegen 
cadascuna de les etapes educatives. És aquesta, des de fa 
anys, una prioritat a Sant Joan Despí, on Administració 

municipal i professorat treballen conjuntament en dife-
rents iniciatives com la potenciació de l’anglès, l’adaptació 
de l’oferta dels cicles formatius a les necessitats laborals, 
l’atenció a l’alumnat que requereix més atenció, l’aposta 
per les escoles bressol, etc. Tot, per seguir incrementant el 
nivell de competència dels nostres infants i joves, tant en 
l’àmbit acadèmic com social.
El curs escolar 2014-2015 ha començat a la ciutat amb 
normalitat als diferents centres (cinc escoles públiques 
d’infantil i primària, dos instituts públics i tres centres 
concertats). El 15 de setembre es van tornar a obrir les au-

Les 13 sessions, que es desenvoluparan en horari lectiu, es faran en anglès

Emprenedors 
a l’institut

Durant el primer trimestre, 91 alumnes 
participaran en 13 sessions que finalitzaran 
amb la presentació del seu propi projecte

Nous grups de conversa 
en anglès, alemany i francès

Nova edició dels grups de 
pares i mares a partir de l’octubre

El nou curs també començarà per als grups d’anglès, 
alemany i francès a l’octubre. Abans, però, les per-
sones interessades hauran de fer les inscripcions, 
durant el setembre a l’Àrea de Serveis a la Persona 
(avinguda de Barcelona, 41). Enguany es posaran 
en marxa grups de nivell bàsic, mitjà i alt en anglès 
i alemany, i bàsic i mitjà en el cas del francès. 

El Departament d’Educació engega a l’octubre els grups de 
pares i mares amb fills i filles de 12 a 16 anys. Aquestes ses-
sions, que se celebren a l’Àrea de Serveis a la Persona els di-
marts de 18 a 19.30 h, afavoreixen l’intercanvi d’experiències 
i la posada en comú de les inquietuds de les famílies. Les ses-
sions es faran els dies 14, 21 i 28 d’octubre, i el 4, 11, 18 i 25 de 
novembre. Inscripcions a l’Àrea fins al 10 d’octubre.

Un conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la fun-
dació Escola Emprenedors permetrà promoure l’esperit 
emprenedor entre els joves estudiants a través del progra-
ma Be an entrepreneur. Durant aquest primer trimestre 91 
alumnes de l’ESO i dels cicles formatius de gestió comercial 
i màrqueting dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jau-
me Salvador i Pedrol participaran en 13 sessions impartides 
per emprenedors amb experiència i professorat de la fun-
dació amb l’objectiu de formentar i reforçar l’emprenedoria 
a través de la creativitat, el treball en equip, la capacitat per 
liderar, la solidaritat, etc. La llengua vehicular serà l’anglès 
perquè els joves practiquin aquesta llengua i augmentin, 
d’aquesta manera les seves oportunitats.
Durant les sessions els alumnes aprendran tècniques per 
parlar en públic, estratègies de màrqueting, preparació del 
pla de vendes i promoció del seu projecte, estratègies de 
comunicació, etc. amb l’objectiu que al final de les sessions 
presentin els seus propis projectes.

776

LA TORNADA A L’ESCOLA

A les escoles bressol municipals s’han inscrit 375 infants

les per a la majoria d’estudiants (cicles infantil, primària, 
ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà) amb 
l’horitzó posat en un nou curs. A Sant Joan Despí han 
iniciat el curs 4.736 nois i noies, una setantena menys 
que el curs passat. Una de les novetats  és l’inici de les 
classes de cinc grups de primer de l’ESO de l’institut 
Jaume Salvador i Pedrol en uns mòduls ubicats al carrer 
Creu d’en Muntaner.

Les xifres de l’alumnat
Les dades mostren una baixada general en el nombre 
d’alumnes matriculats, tret dels de l’ESO que augmen-
ten dels 1.199 de l’any passat als 1.271 que han començat 
aquest curs. La matrícula de la resta de cicles ha registrat 
un lleuger descens. Així, aquest curs 2.871 nens i nenes 
han iniciat les classes en els cicles d’infantil i primària, 
253 en batxillerat, 274 en cicles formatius de grau mitjà 
i superior, i 64 en el programa de qualificació professio-
nal i transició al treball (PQPI-PTT), i en el curs d’accés 
als cicles de grau superior. En el cas de les escoles bres-
sol, aquest curs 2014-2015 s’han matriculat 375 infants. 
Per últim, el Centre de Formació de Persones Adultes 
ha iniciat el curs 2014-2015 amb prop de 700 alumnes.

Nens i nenes, a l’entrada de la seva escola, enl’inici del curs. Aquest any, a la ciutat 2.871 nens i nenes han iniciat les classes en els cicles d’infantil i primària

Un total de 1.271 alumnes han començat aquest nou curs els seus estudis d’educació secundària obligatòria als centres educatius de la ciutat

Més de mig miler de joves santjoanencs han començat el curs en l’educació 
secundària no obligatòria: 253 en batxillerat, 274 en cicles formatius de grau 
mitjà i superior
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Noves propostes educatives perquè 
els infants facin seva la ciutat

Sant Joan Despí, també present a les activitats de les escoles

L’Ajuntament posa a l’abast dels centres educatius una cinquantena d’activitats, 
serveis i programes per acostar-los a la realitat de la població

L’escola i les famílies eduquen, i 
les ciutats, també. Per això, fa 
molts anys que l’Ajuntament de 

Sant Joan Despí ofereix un ambiciós 
programa d’activitats i serveis per do-
nar a conèixer la ciutat des de totes les 
vessants: medi ambient, cultura, polí-
tiques d’igualtat, esports... Un catàleg 
que es posa a l’abast de les escoles i que 
al llarg del curs omplen la ciutat i els 
seus equipaments d’infants que sur-
ten de les aules per completar la seva 
formació amb activitats molt diverses. 
Una manera d’acostar-los a l’entorn i 
la identitat del seu municipi.

Enguany, l’Ajuntament ofereix una 
cinquantena d’activitats i serveis, 
dos dels quals es faran per primera 
vegada: Vico Micià, Sant Joan Des-
pí en l’època romana i Pedals al parc. 
L’exposició Vico Micià, Sant Joan Des-
pí en l’època romana (al Centre Jujol-
Can Negre), però des d’una vessant 
més pedagògica, mostrarà als infants 
com era la ciutat i com la presència 
romana encara és present. Per la seva 
banda, Pedals al parc ens proposa fer 
un itinerari per descobrir els valors 
ecosistèmics del parc de la Fontsanta 
a través dels principals punts d’interès 

socioambientals en bicicleta. Durant 
l’activitat els estudiants també ad-
quiriran coneixements per mantenir 
la bici en bon estat i sobre seguretat 
viària. 
Novetats a banda, aquest curs els in-
fants i joves tornaran a acostar-se al 
medi ambient amb propostes com 
l’hort escolar; a la cultura amb les vi-
sites a l’itinerari modernista, o al va-
lor dels productes de proximitat amb 
visites als mercats municipals, entre 
moltes altres activitats que es poden 
consultar on line al web municipal 
www.sdespi.cat. 

A la foto gran, taller a les vinyes del parc de la Fontsanta. A les petites, d’esquerra a dreta: visita a una exposició a Can Negre i a la biblioteca Miquel Martí i Pol

Sant Joan Despí ja té la seva avinguda 
dedicada a l’Onze de Setembre

Situada en una de les entrades de la ciutat, en un sector ara en desenvolupament, 
on el Barça té la Ciutat Esportiva i construirà el nou Mini Estadi

LA TORNADA A L’ESCOLA

Sant Joan Despí va celebrar la Diada Nacional de Catalunya i el Tricente-
nari amb un acte simbòlic de bateig de l’avinguda de l’Onze de Setembre, 
on es troba la Ciutat Esportiva Joan Gamper i una de les vies principals 

d’accés a la ciutat, una zona en procés de desenvolupament. L’alcalde, Antoni 
Poveda, i el directiu del FC Barcelona, Jordi Moix, responsable de Patrimoni 
del club, –acompanyats per les alumnes de l’Escola de Música Enric Grana-
dos, Carla Rodríguez i Núria Casas– van descobrir la placa amb el nou nom 
d’aquesta avinguda (fins ara coneguda popularment com avinguda del Sol, tot 
i que no era el seu nom oficial).

Antoni Poveda: “Un poble s’ha de poder manifestar democràticament”
Amb aquest canvi de nom es compleix amb un acord de Ple que va aprovar 
per unaminitat batejar aquesta avinguda amb un nom tan simbòlic que sem-
pre recordarà la commemoració del Tricentenari. L’alcalde, Antoni Poveda, va 
remarcar el simbolisme d’anomenar aquesta via com a Onze de Setembre, i 
“més en un dia tan especial, 300 anys després de la caiguda de Barcelona 
davant les tropes de Felip V”. Poveda va ressaltar que “amb aquesta decisió, 
el record d’aquest fet quedarà per sempre a la ciutat”, tot afegint que “un 
poble s’ha de poder manifestar democràticament i ha de poder votar”, en 
referència a la situació política actual. Per la seva banda, el directiu del FC Bar-
celona, Jordi Moix, va destacar que “estem orgullosos que l’Ajuntament hagi 
triat aquesta avinguda per anomenar-la Onze de Setembre”.
En l’acte van participar l’Escola de Música Enric Granados que va interpretar 
El Cant de la Senyera i Els Segadors, i la Colla de Geganters de Sant Joan Despí 
que va fer ballar en Jujol i la Creació per tancar l’acte.

En commemoració d’una Diada especial, 300 anys després dels fets de 1714

La Colla Gegantera de Sant Joan Despí, davant la 
placa commemorativa

A l’esquerra, els Gegants de Sant Joan Despí ballant durant el ‘bateig’ de l’avinguda. A la dreta, un moment de l’actuació de l’Escola de Música  Enric 
Granados, acompanyada per la societat Cor de Flora de Sant Joan Despí

LA CIUTAT

L’alcalde Antoni Poveda i el directiu del Barça Jordi 
Moix, durant el discurs institucional
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Suma d’esforços per potenciar 
l’activitat econòmica

Compartir serveis per avançar en un model de concertació territorial

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat treballaran 
coordinadament per millorar polítiques de suport a les iniciatives emprenedores

Els alcaldes de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda; el de Sant Feliu de 
Llobregat, Jordi San José, i el de 

Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, van 
signar al juliol un conveni per enfortir 
i millorar el suport a l’activitat emprene-
dora i empresarial del territori. Els tres 
ajuntaments treballaran coordinada-
ment per millorar les polítiques de su-
port al teixit productiu i a les iniciatives 
emprenedores. L’objectiu és  poder apli-
car mesures amb una visió supralocal, 
amb concertació i cooperació amb el 
món empresarial. 
Els tres municipis compartiran i espe-
cialitzaran els serveis que ofereixen per 
avançar cap a un model de concertació 
territorial que s’estengui a d’altres polí-
tiques com la captació d’inversions em-
presarials, el desenvolupament de polí-
tiques actives d’ocupació, la formació, la 
promoció i dinamització del comerç de 
proximitat.
Segons l’alcalde de Sant Joan Despí, An-

D’esquerra a dreta, els alcaldes de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu durant la signatura

toni Poveda, aquest conveni compromet 
els tres municipis “a treballar conjun-
tament pel desenvolupament econò-
mic d’un territori que és una unitat ja 
que avui dia, en l’àmbit econòmic, els 
territoris són més importants que els 
municipis per desenvolupar propostes 
econòmiques de futur”. Els tres mu-

nicipis ofereixen un total de 4 centres 
d’allotjament per a persones emprene-
dores (vivers d’empresa, tres a Sant Joan 
Despí), així com serveis estables per a 
persones amb idees de negoci i per a les 
empreses consolidades, amb el suport 
de l’Àrea de desenvolupament econòmic 
local de la Diputació de Barcelona.

Noves càpsules al Club de Feina
Marketing personal: sé vendre la meva candidatura?
dimarts 30 setembre
Iniciació a la informàtica:
6, 7 i 8 d’octubre, i 18, 19, i 20 de novembre
Recerca de feina per Internet:
13, 14 i 15 d’octubre, i 25, 26, 27 de novembre
Com enviar el currículum per mail :
16 d’octubre i 28 de novembre 
Practica i prepara l’entrevista de treball, Role playing: 
17  d’octubre

Coneix què són les competències i perquè són 
importants per a  la recerca de feina: 
21 d’octubre
Recarrega’t  les piles! El poder de l’automotivació en la 
recerca de feina: 23 d’octubre
Canals de recerca de feina: els innovadors i 
els tradicionals: 28 d’octubre
Psicotècnics i dinàmiques en un procés de selecció: 
11 de novembre
Reinventa’t ! Descobreix altres ocupacions: 13 de novembre

Una plataforma única millorarà 
l’accessibilitat al carrer d’en Ribes

Les obres d’arranjament, a principis de l’octubre

Les voreres passaran d’un metre a 2,20 metres d’amplada, es plantaran arbres, ara 
inexistents i se substituirà el clavegueram en aquesta via 

Quan finalitzin els treballs de 
millora, el carrer d’en Ribes 
semblarà nou. Aquest pe-

tit carreró de 75 metres de longitud 
ubicat entre els carrers Montjuïc i 
Vicomicià, al barri Centre, passarà 
de tenir voreres d’aproximadament 
un metre (a la cruïlla amb Montjuïc 

l’amplada arriba als 2,50 m) a 2,20 m, 
i es reduirà l’espai que ocupa ara la 
calçada de 4,20 m a 3,40 m. El carrer 
eliminarà el nivell que separa les vore-
res de la calçada amb una plataforma 
única que millorarà la mobilitat dels 
veïns i veïnes. Les obres, que està pre-
vist que s’inicien a principis del pro-

per mes d’octubre i s’allargaran fins al 
desembre, permetran la substitució 
del clavegueram, es construirà un nou 
col·lector i es millorarà el nivel lumí-
nic de l’enllumenat. 
A més, el carrer tindrà una imatge 
molt més amable amb la plantació de 
12 arbres, ara inexistents.

Inscripcions al grup de 
persones cuidadores
El Departament d’Acció Social 
torna a programar a l’octubre noves 
sessions del grup de suport a les 
persones cuidadores. Adreçat a les 
persones que cuidin a casa els seus 
familiars, aquestes sessions tenen 
com a objectiu donar suport i pro-
moure l’ajuda mútua. Les persones 
interessades es poden inscriure a 
l’Àrea de Serveis a la Persona. Les 
sessions es faran els dilluns, a partir 
del dia 20 d’octubre, de 17 a 18.50 h.

S’inicien les sessions per al grup 
de suport de familiars amb 
trastorn mental
El 16 de setembre es van iniciar les sessions 
del grup de suport de familiars amb trastorn 
mental. En aquest espai, les famílies compar-
teixen sentiments, reben suport i eines que 
milloren la seva convivència amb les perso-
nes que pateixen una malaltia mental cròni-
ca. Durant el 2013, 12 famílies han participat 
en aquestes sessions que, sens dubte, ajuden 
també a reduir l’aïllament que moltes vegades 
pateixen. Si hi vols participar, demana més 
informació a l’Àrea de Serveis a la Persona.

Títol del projecte 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

Actuació
ARRANJAMENT DEL CARRER D’EN RIBES 

Municipi i Comarca 

SANT JOAN DESPÍ – BAIX LLOBREGAT. 

A l’esquerra, imatge actual del carrer d’en Ri-
bes, a dalt d’aquestes línies esbós del projecte 
de reforma de la via

Informació a Promodespí: 93 480 80 50 • promocio@sjdespi.net
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Feina feta
Aquest estiu, l’Ajuntament ha realitzat 

treballs de millora a la via pública 
per millorar la mobilitat i fer 

la ciutat més segura per als vianants

La primera setmana de setembre van finalitzar els 
treballs d’asfaltatge que s’han realitzat aquest estiu 
en una vintena de carrers de la ciutat. Aquest pla de 
millora ha millorat la seguretat de carrers del barri 
Centre, les Planes, Residencial Sant Joan i la zona 
industrial. Paral·lelament a l’asfaltat, a l’eix del ca-
rrer Creu d’en Muntaner i a Riera d’en Nofre a tocar 
amb la zona agrícola, s’han fet treballs per facilitar la 
mobilitat de la ciutadania amb la instal·lació de se-
màfors; el trasllat i la creació de passos de vianants, i 
la millora en la senyalització. Tot per fer de la ciutat 
un lloc més segur per moure’s.

La Torre 
de la Creu 

recuperarà 
l’esplendor

Millores en una de les obres referents 
del modernisme santjoanenc

A principis d’octubre s’inicien les obres 
que milloraran l’exterior de la casa, se 

substituiran les persianes de llibret i es 
netejaran i arranjaran les cúpules

Li sobra esplendor, però encara en tindrà més un cop 
finalitzin les obres de rehabilitació que engegarà a 
principis del proper mes d’octubre l’Ajuntament de 

Sant Joan Despí. L’interior de la Torre de la Creu, la cen-
tenària joia de Josep Maria Jujol, va ser rehabilitada el 
2007, però a la casa no s’ha fet cap intervenció exterior 
des del 2004. Ara,  deu anys després, s’ha decidit fer una 
nova actuació per ajudar a mantenir aquest bé cultural 
d’interès nacional.

Accions a l’exterior 
Les obres, que s’iniciaran a principis d’octubre, se cen-
taran en la part exterior de la casa. Es pintarà la façana, 
mantenint els colors que la identifiquen, i es repararan 
les fissures i els despreniments que s’han detectat. Sens 
dubte, una de les millores més destacades serà la repa-
ració de les persianes de llibret tan característiques de la 
Torre de la Creu. Les tasques se centraran en la reparació, 
si és possible, o en la substitució en cas que aquestes no 
es puguin mantenir. 

Cúpules, com noves
És un altre dels símbols d’aquesta arquitectura, les cú-
pules són les “culpables” que popularment aquesta casa  
sigui coneguda com la Torre dels Ous. Aquestes relluiran 
més que mai ja que es netejaran i les juntes malmeses es 
repararan. Les obres, que s’allargaran fins Nadal, també 
serviran per reparar una fissura detectada a la paret  de 
càrrega de la primera planta; desperfectes causats per fil-

tracions en algunes parets i sostres, a més de la reposició 
d’algunes rajoles.
Una intervenció, adjudicada per prop de 80.000 euros 
(sense IVA), que servirà per conservar i millorar l’estat 
d’aquesta casa que va començar a construir-se l’any 1913 
i es va finalitzar el 1916. Després de diferents actuacions 
(com la que, el 1966, va unificar les dues cases originals 
en una de sola), aquestes obres ajudaran a mantenir-la en 
les millors condicions.
Durant les obres, no es podrà visitar l’interior de la casa, 
tot i que durant l’itinerari modernista sí que es mantin-
drà la visita de l’exterior.

Les obres ajudaran a conservar aquest bé cultural d’interès nacional

Moure’s a peu per la ciutat, més fàcil. Després de les obres de mi-
llora que s’han desenvolupat aquest estiu, ara és més segur moure’s 
per alguns dels carrers més transitats de la ciutat. A l’esquerra, de dalt 
a baix, les millores per a vianants a l’avinguda de la Generalitat; nous 
passos i semàfor entre Riera d’en Nofre i la variant BV2011; el carrer 
Tambor del Bruc, recentment asfaltat, i el camí agrícola Riera d’en No-
fre, asfaltat i tancat. Sobre aquestes línies, de dalt a baix, millores en el 
pas de vianants del carrer Francesc Macià; , i finalment, un tram asfal-
tat del carrer Riera d’en Nofre a la plaça Lluís Companys
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Les Planes estrena la zona verde 
de aparcamiento para residentes
La movilidad en  Les Planes ha mejorada con la 
puesta en marcha de la zona verde y azul en el 
barrio. Vecinos y Ayuntamiento han llegado a un 
acuerdo para convertir el barrio en zona verde para 
residentes, después de detectar la alta presencia de 
vehículos de otras poblaciones que estaba gene-
rando cierta saturación. Las 49 plazas de zona azul 
en los ejes comerciales, una demanda del pequeño 
comercio, favorecerá la rotación que necesita este 
sector .

Arriba, la zona verde , en funcionamiento desde el 1 de sep-
tiembre. A la izquierda, el alcalde, Antoni Poveda, con Antonio 
Gámez, presidente de la asociación de vecinos de les Planes 
y Yolanda Díaz, presidenta de la asociación de comerciantes 
Activa Despí, durante la firma del convenio de colaboración

Més viatgers 
en transport 

públic
Els passatgers de les línies 

d’autobús que donen servei a la 
ciutat pugen un 4,52%

Cada vegada són més els ciutadans que opten per 
utilitzar el transport públic per desplaçar-se, al 
menys pel que fa a les línies d’autobusos. En el 

primer semestre d’aquest any, Sant Joan Despí ha re-
gistrat un increment mitjà del 4,5% respecte al mateix 
període del 2013. L’alcalde de Sant Joan Despí i vice-
president de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni 
Poveda, va presentar el 29 de juliol les dades dels pas-
satgers que han utilitzat els serveis de transport públic 
de gestió directa i indirecta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (metro i bus). Així la L46, la línia urbana, 
ha registrat 456.228 passatgers, un 5,4% més que el 
2013, tot i que la pujada més espectacular s’ha produït 
en la línia L79 amb un augment del 21,4%. Aquesta 
línia connecta Sant Joan Despí amb la Diagonal i amb 
Sant Boi. També destaca l’increment de la línia L77 
(un 7,5%) que enllaça Sant Joan Despí amb l’aeroport.

Balanç de viatgers del primer 
semestre de 2014

2014   2013   %

L46 456.228  432.792  5,4
L52 541.594  523.832  3,4
L79 488.675  402.686  21,4
L77 163.975  152.538  7,5
L10 784.772  795.278  -1,3
157 382.347  363.724  5,1
63 909.943  890.501  2,1
78 559.145  564.118  -0,9
N12 177.331  113.734  3,2
N15 101.919  102.652  -0,7 
 

Fem el carrer nostre durant la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible
La bicicleta torna a ser la gran 
protagonista d’aquesta setmana 
que reivindica desplaçaments 
menys contaminants

Dijous, 25 de setembre

A l’escola en bici
Els nens i les nenes estan convidats a agafar la bici per 
anar a l’escola, així com qualsevol altre ciutadà.

Cursa de Transports (9 h)
Sortida des de l’Ajuntament

Presentació del Pla de Mobilitat Urbana
A l’Àrea de Serveis a la Persona, 18.30 h
cal confirmar assistència a mediambient@sjdespi.net

Diumenge, 28 de setembre

11.25 h, 11a Passejada en Bicicleta
El grup de ciclistes de Sant Joan Despí s’incorporarà 
als ciclistes de les altres ciutats a la rambla 
Josep Maria Jujol

11 h, Itinerari Modernista
Caminada a peu per les arquitectures modernistes que 
Josep Maria Jujol va deixar a Sant Joan Despí

Sota el lema Fem el carrer més nostre! la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura ens proposa fer un can-
vi de xip en el nostre dia a dia i desplaçar-nos de ma-

nera més sostenible, segura i saludable. L’aposta pel trans-
port públic, la bicicleta o a peu, millora la qualitat de l’aire 
que respirem, i tot i que sigui d’una manera simbòlica i 
durant una setmana, aquest és l’objectiu d’aquesta setmana.
Sant Joan Despí fa molts anys que ha fet de la bici un dels 
seus emblemes per millorar la qualitat de vida de la ciu-
tat. És per això que moltes de les activitats tenen aquest 
vehicle com el gran protagonista. A banda de la gran cita 
que clou la Setmana de la Mobilitat, el 28 de setembre amb 
l’11a Passejada en Bicicleta en què participen sis municipis 
del Baix Llobregat i l’Hospitalet, durant la setmana de la 
mobilitat s’han fet tallers per aprendre a anar en bici, una  
sortida al museu de Can Tinturé, i el 25 de setembre es 
convida a tots els infants a portar la seva bici a l’escola. I si 
optem per anar a peu també podem participar en l’Itinerari 
Modernista (28 de setembre) o en la Passejada de la Gent 
Gran (7 d’octubre). Per últim, la comissió de la Setmana de 
la Mobilitat proposa participar en un concurs fotogràfic a 
través de la xarxa Instagram amb l’etiqueta#mobilitat 2014. 
Més informació al web www.mobilitat.net.
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La ampliación del horario del Mercat 
del Centre, un buen negocio
Hace un año este equipamiento municipal inició una experiencia piloto 
para aumentar el horario comercial a cuatro tardes

Adaptarse a los nuevos há-
bitos de compra. Ahora 
hace un año los paradistas 

del Mercat del Centre y el Ayunta-
miento llegaron a un acuerdo para 
ampliar el horario de atención al 
público y abrir todas las tardes, de 
martes a viernes. Una experien-

cia que se inició de manera ex-
perimental y que un año después 
todavía se mantiene dado el ba-
lance positivo que han expresado 
la mayoría de los paradistas. ¿La 
diferencia más notable? “Ahora 
hay más clientela, y sobre todo, 
gente joven que por sus horarios 

no podían venir al mercado con 
el horario que teníamos”, señalan 
varias de las paradistas. 
El mercado del Centre abre los 
martes, miércoles y jueves de 8 a 
14 y de 17 a 20 horas, los viernes 
de 8 a 20 h y los sábados de 8 a 14 
h. Los lunes cierra.

Balance del primer año del horario ampliado

Las paradistas  hacen balance

Luisa Fernández. “Creo que el cambio ha sido muy positi-
vo. Se han ampliado dos tardes más, pero como cerramos el 
lunes, que de hecho, era un día nefasto, compensa”.

Mayte Guixonis. “Me parece muy bien, incluso hay tardes 
que son más buenas que las mañanas. Aunque sea más sacri-
ficado era necesario adecuarnos a las nuevas demandas”.

Viviendas de 
alquiler, una 
opción asequible
La empresa municipal ADSA ofrece la 
posibilidad de alquilar siete viviendas 
protegidas, con parking y trastero, a
partir de 430 euros al mes

Solicitudes hasta el 10 de octubre

Sant Joan Despí acollirà al 2015 la XVIII Trobada 
Nacional dels Tres Tombs de Catalunya

L’assemblea de la Federació Catalana dels Tres Tombs va acor-
dar al juliol, per unanimitat, que Sant Joan Despí serà la seu, 

el 10 de maig de 2015, de la XVIII Trobada Nacional dels Tres 
Tombs de Catalunya. La Colla de Geganters, organitzadors, 
amb el suport de l’Ajuntament, de la Festa dels Tres Tombs, 
s’han mostrat orgullosa i satisfeta de rebre aquest encàrrec 

“queden per davant uns mesos plens de treball i entusiasme 
per donar al nostre poble una de les festes tradicionals més 

boniques de Catalunya”.  La darrera edició es va celebrar a Bar-
celona el passat 11 de maig.

Paqui García. “Personalmente me ha ido muy bien, de 
hecho hasta ampliaré la parada y abriré un bar. Trabajas 
más, pero era muy importante abrirnos a nueva clientela”.

Àngels Eroles. “La ampliación, aparte de aumentar las 
ventas, ha permitido que más gente joven venga a com-
prar al mercado. Era necesario este cambio”.

Els joves que han 
treballat a l’Ajuntament 
a l’estiu, satisfets
En una enquesta realitzada en acabar la seva 
feina en els diferents departaments, el 90% 
valora l’experiència com a molt bona

El projecte tindrà continuïtat

Molt satisfets. Aquesta és la principal conclusió que han tret els 50 
joves que al juliol passat van treballar a l’Ajuntament a través del 
projecte Work Experience, una iniciativa que ha volgut donar una 
primera oportunitat als nois i noies que han acabat recentment els 
seus estudis superiors i que ara s’obren pas al difícil món laboral. 
Segons una enquesta realitzada entre els participants, el 90% opina 
que el grau general de satisfacció ha estat molt bo, mentre que un 
88% creu que sles seves expectatives es corresponen als resultats 
que han assumit. Destaca que per al 93% dels enquestats ha millo-
rat de manera molt favorable la seva percepció sobre l’Ajuntament.
El projecte tindrà continuïtat. L’alcalde, Antoni Poveda, ha assegu-
rat que la iniciativa seguirà l’any vinent i que “la nostra voluntat és 
tornar a contractar, un cop acabat el curs, joves de la ciutat amb 
preparació per tal que tiguin un primer contacte amb el món 
laboral en acabar els estudis”.

La empresa municipal ADSA, que gestiona las viviendas 
y los aparcamientos públicos en la ciudad, ha abierto el 
plazo para la presentación de solicitudes a aquellos per-
sonas que quieran acceder a una vivienda de alquiler. Las 
solicitudes se pueden presentar hasta el día 10 de octubre 
en las oficinas de ADSA (en el Centre Miquel Martí i 
Pol) o en la Oficina Local de Vivienda (Centre Cívic Les 
Planes). 
En total se ofertan siete viviendas: seis con un domitorio 
(40 m2) y una con dos dormitorios (72 m2), con plaza 
de aparcamiento y trastero vinculadas, y con un precio a 
partir de los 432 euros. Entre los requisitos para acceder 
a una de estas viviendas, el solicitante  tiene que acredi-
tar un empadronamiento en la ciudad mínimo de cinco 
años (de forma contínua o discontínua); tener unos in-
gresos mínimos de 14.00 euros y máximos de 44.730, 86 
euros, además de estar al día en el pago de impuestos 
en la ciudad. El contrato de alquiler tendrá un plazo de 
cinco años prorrogable por anualidades.
Más información en la página web www.sjdespi.cat, en 
ADSA y en la Oficia Local de Vivienda.
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El passat romà de Sant Joan Despí, 
una història per descobrir

El Centre Jujol-Can Negre acull del 8 d’octubre al 30 de 
novembre l’exposició Vico Micià, Sant Joan Despí en època romana un passeig per la 

història a través d’objectes recuperats en cinc jaciments romans a la ciutat

Una gran vil·la romana als afores 
de Barcino que rebia el nom 
de Vico Micià (Vico, paraula 

llatina per anomenar una casa, i Mi-
cià, en referència a una important fa-
mília romana de patricis de Barcino) 
era el nom que rebia Sant Joan Despí 
en l’època romana, concretament en-
tre els segles I abans de Crist al IV dc. 
L’exposició Vico Micià, Sant Joan Despí 
en època romana (al Centre Jujol-Can 
Negre, del 8 d’octubre al 30 de novem-
bre) ens convidarà a endinsar-nos en 
aquest període històric que va deixar 
a la ciutat nombroses empremtes. Un 
apassionant recorregut que descobri-
rem a través d’una vintena de peces, de 
plafons i de la recreació de l’interior de 
la vil·la romana santjoanenca que ens 
desvetllarà la rica petjada romana que 
segurament molts desconeixem. 
Les peces que podrem contemplar a 
la mostra es van recuperar dels jaci-
ments que es van descobrir fa anys al 

carrer Bon Viatge (al costat de l’ermita 
i de Cal Vila), Ferrocarril, les Begudes, 
i Torreblanca. Joies que es conserven 
al MNAC, al Museu de Gavà o al Ma-
gatzem Arqueològic de la Generalitat, 
i que ara, per primer cop, les podrem 
veure a Sant Joan Despí durant gairebé 
dos mesos. 
Entre les peces destaca un esquellot 
de grans dimensions, únic entre les 
troballes romanes que s’han desco-
bert als jaciments romans de Catalun-
ya. L’esquellot estarà acompanyat de 
tessel·les, ceràmiques, monedes, àmfo-
res, agulles, estris de cuina, etc. Un pas-
seig per cinc segles d’història (de l’I ac 
al IV dc).
Així, els visitants descobriran com era 
el Sant Joan Despí de l’època romana 
fins l’arribada dels primers visigots. 
Serà la Gal·la Placídia, dona l’Ataülf, 
–s’han trobat textos històrics de la 
presència de Gal·la a la ciutat– la que 
acomiadi la mostra.

Una exposició amb peces úniques
A la mostra podrem veure una vintena de peces mai exposades a la ciutat

Recreació de la vil·la romana de Sant Joan Despí, a la vora del riu. A l’esquerra, il·lustració d’en Luci Mi-
nici –de la familia dels Micià, que donaren nom a l’assentament romà del que avui és Sant Joan Des-
pí–. Minici va arribar a ser procònsol de la província d’Àfrica i ens donarà la benvinguda a la mostra. 

Gal·la Placídia, dona del rei 
visigot Ataülf, que també sembla 

va passar per Vico Micià, tanca 
la mostra amb l’arribada dels 

visigots a la ciutat

El Sant Joan Despí d’aquella època era molt 
diferent. El delta del Llobregat no existia 
i el mar arribava a tocar de la nostra po-
blació. Les vil·les d’aleshores tenien espais 
destinats a l’habitatge, a magatzems, cellers, 
camps de cultius i camps de sitges, una for-
ma de vida que hem pogut desvelar a tra-
vés de l’estudi dels jaciments arqueològics. 
Aquestes excavacions ens descobreixen 
com darrere de l’ermita de Bon Viatge van 
aparèixer restes de la part industrial de la 
vil·la amb dipòsits i restes d’un trull que in-
dica que s’hi feia vi. L’exposició ens obrirà 
els ulls a conèixer aquesta etapa tan impor-
tant de la història de Sant Joan Despí.

Un esquellot, trobat en un jaciment al carrer Bon Viatge, únic per les seves 
dimensions a tot Catalunya, és una de les troballes principals que podrem 
veure a l’exposició

Àmfora, final del segle I dC, trobada al jaciment 
de Torreblanca (a la plaça Montserrat Roig). En 
l’actualitat es troba al Museu de Gavà.

Llàntia, segle II-III dC, trobada al jaciment de Les Be-
gudes, zona de la Ciutat Esportiva del Barça. Es troba 
al dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat.

Agulla de cosir,  segle II-III dC, trobada al jaciment de les 
Begudes, zona de la Ciutat Esportiva del Barça. Es troba al 
dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat

Dau, segle II-II dC, trobat al jaciment de les Begu-
des, zona de la Ciutat Esportiva del Barça. Es troba 
al dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat.

Esquellot, segles I-III dC, trobat  
al jaciment de plaça de l’Ermita. 
En l’actualitat es troba al Museu 
Arqueològic de Gavà. És una de 
les peces més valuoses de la 
mostra per la seva singularitat: 
no hi ha constància de la troba-
lla d’una altra peça d’aquestes 
característiques a Catalunya.

A la imatge, un dels jaciments del carrer Bon Viatge

LA CULTURA
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La música obre la nova 
temporada d’espectacles

La nova temporada d’espectacles començarà el proper 26 
de setembre amb l’actuació, al Teatre Mercè Rodoreda, del 
grup Mishima que presentarà el seu darrer treball, L’ànsia 

que cura, una oprotunitat única d’escoltar a una de les bandes 
més destacades del panorama pop català.
La música donarà pas a la comèdia amb Losers (Perdedors), una 
produccció del Teatre Villaroel amb Laura Florejachs i Jordi 
Díaz com a protagonistes (3 d’octubre). També una comèdia ens 
visitarà el 10 d’octubre al Casal de Joves El Bulevard amb Los 
dectectives Martínez, amb Joan Berenguer al piano, la veu en off 
de Berto Romero i les actuacions de Toni Nievas i Loulogio. Mo-
bil, de la companyia La Guasa Circo Teatro (19 d’octubre, Teatre 
Mercè Rodoreda) farà les delícies dels més petits. I si voleu estar 
al cas de totes les novetats i promocions que ofereix la tempo-

rada consulteu el web ewww.teatresdespi.cat o el facebook (fa-
cebook.com/Teatresdespi.cat). A més, els joves de 18 a 25 euros 
recordeu-vos de donar-vos d’alta al web www.escena25.cat des 
d’on tindreu accés una promoció de 25 euros per una entrada 
o de 12,50 per dues. Una manera d’acostar els espectacles a la 
gent jove.

Ajornat el concert de Marina Bbface
D’altra banda, el concert de Marina Bbface & The Beatroots, pre-
vist per al 19 de setembre al Casal de Joves El Bulevbard s’ha 
ajornat fins al 14 de novembre. Les persones que ja havien com-
prat l’entrada poden demanar el reembolsament dels diners o bé 
bescanviar l’entrada per una amb la nova data. En els dos casos, 
la gestió s’ha de fer al Centre Cultural Mercè Rodoreda.

Tallers als centres cívics i al 
Centre Jujol-Can Negre: 

comencem el curs ben actius
Encara hi ha places lliures en alguns dels cursos

Els centres cívics de Torreblanca i Antoni Gaudí, i el Centre Jujol-Can 
Negre comencen aquests dies un nou curs ple de propostes formati-
ves per a totes les edats i gustos. Tot i que alguns dels tallers ja s’han 

omplert encara queden places disponibles. Com cada curs, aquests equipa-
ments municipals oferten un ampli ventall d’activitats relacionades amb la 
salut física, la creativitat, el ball, els idiomes, etc.  No ho dubteu, consulteu 
en aquests centres la disponibilitat de places i comença el curs molt actiu.

Una jove santjoanenca, a l’elenc 
del musical Los Miserables
Segurament molts santjoanencs que van anar a veure el musi-
cal Los Miserables (al Liceu, del 25 de juliol al 3 d’agost) desco-
neixien que una de les petites intèrprets era veïna de Sant Joan 
Despí. Berta Luna, amb tan sols 10 anys, s’ha estrenat en el món 
de la interpretació per la porta gran: interpretant una de les 
protagonistes, la Cosette, quan era petita, en un escenari emble-
màtic, el Liceu. Sense cap experiència Berta ha viscut un somni. 
“Ella canta a la coral de la seva escola, la Loreto Abat Oliva. 
La seva mestra ens va comentar que estaven fent les proves i 
que ella podia encaixar en el paper. La vam portar a l’asssaig 
i la van escollir. Va ser una gran sorpresa”, explica el seu pare 
Sergi Luna. Per la Berta ha estat una experiència preciosa “em va 
agradar molt, i tot i que imposa cantar en un lloc com el Liceu 
no em vaig posar pas nerviosa, només un dia tenia punxades 
a l’estòmac” explica amb cara d’il·lusió somrient. Enamorada de 
la música, “sempre estic cantant”, qui sap si d’aquí a uns anys la 
veurem interepretant la Cosette, però de gran.

Nova edició del 
Concurs de 
superlectures 
a la xarxa de 
biblioteques

De l’1 d’octubre al 31 de març els 
infants de Sant Joan Despí podran 
tornar a participar en una nova 
edició del Concurs de superlectures 
que organitzen les biblioteques Mi-
quel Martí i Pol i Mercè Rodoreda. 
Aquest  programa va néixer ara fa 
nou anys per promoure la lectura i 
donar a conèixer el fons de la biblio-
teca entre els nens i les nenes de 4 a 
13 anys. En els propers mesos, i amb 
la dinamització del personal de les 
biblioteques, els infants hauran de 
llegir entre 20 i 30 llibres i còmics 
amb els quals sumaran punts en un 
joc que cada biblioteca enfoca sobre 
una temàtica. L’eix temàtic d’aquesta 
edició serà el 20è aniversari de 
la biblioteca Miquel Martí i Pol. 
Informeu-vos i participeu-hi!

L’oferta de tallers i cursos és molt àmplia, i sobretot, variada

Tota l’actualitat al web www.teatresdespi.cat

Mishima, divendres 26 de setembre, 22 h Losers, divendres 3 d’octubre, 22 h

Los detectives Martínez, divendres 10 d’octubre, 22 h Mobi, diumenge19 d’octubre, 18 h

Properes cites amb la música i el teatre

La banda barcelonina Mishima actuarà el 26 de setembre al Teatre Mercè Rodoreda

La Berta amb l’actriu Sylvia Parejo, que 
va interpretar a Eponine en l’espectacle
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XXX Paella de la Gent Gran

Al voltant de 2.000 persones grans es van 
aplegar al parc de Sant Pancraç per gaudir 
d’una paella de germanor coincidint amb la 
Diada Nacional de Catalunya, el passat 11 de 
setembre. Aquesta ha estat la XXX Paella de la 
gent gran i per recordar aquest moment, hem 
recuperat dues imatges de les edició del 1985 
(abaix a l’esquerra) i del 1994 (a la dreta). A la 
fotografia gran, un nodrit grup de persones 
ma degustant la paella, i a la dreta d’aquestes 
línies l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora de 
Gent Gran, Fuensanta Fernández, en l’edició 
d’aquest any amb el cuiner José María Martín.

XXX Paella de la gent gran • Marc Andreu exposa a Can Negre • sopar a la fresca al 
carrer Major • festa dels casals • jornada sobre la salut

EN IMATGES

Sopar a la fresca 
al carrer Major
Al voltant de 250 veïns i veïnes es van 
aplegar el dissabte 30 d’agost al carrer 
Major per celebrar un sopar de germa-
nor (ball inclòs, com es pot veure a la 
fotografia) que s’acostuma a orga-
nitzar a punt d’acabar el mes d’agost, 
tot recordant les dates de l’antiga 
Festa Major de la ciutat. Fa més de 30 
anys que un grup de veïns i veïnes va 
dedicir fer aquest sopar, l’últim dissabte 
d’agost, per mantenir el caliu i l’ambient 
que es respirava quan la Festa Major se 
celebrava a final de l’agost.

II Jornada del Pla de salut

Fins al 28 de setembre 
podrem visitar al Centre 
Jujol-Can Negre la mos-

tra del santjoanenc Marc 
Andreu. Pintura i escultura 

es fusionen en aquesta 
mostra on la fusta de roure 

té un protagonisme indis-
cutible.Andreu s’inspira en 

la temàtica etnoogràfica 
per  plasmar un art figura-
tiu, més elaborat i de gran 
format, amb pintures més 

espontànies i abstractes.

L’obra de Marc Andreu, al Centre Jujol-Can Negre

La Regió Sanitària Barcelona, Àmbit Metropolità va organitzar 
el 16 de juliol al Teatre Mercè Rodoreda la II Jornada del Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015 amb l’objectiu de donar a conèixer 
els projectes que han aconseguit i compartir els avenços en els 
serveis. L’acalde de Sant Joan Despí, a la foto, va obrir la sessió, 
mentre que el conseller de Salut, Boi Ruiz, la va tancar.

Festa de cloenda dels casals
Els infants que van participar a l’estiu als casals i campus van 
participar el 25 de juliol en una festa de cloenda amb diferents 
actuacions. La pluja, però, va impedir que la festa continués tal 
com estava previst.

22 23
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 
del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

eXPOSICIOnS

25 dijous

 de 9 a 11 hores
 CURSa de TRanSPORT PÚBlIC
 des de Sant Joan Despí a Barcelona
 amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible,  
 s’organitza una cursa interurbana per comparar costos  
 i temps de viatge entre el transport públic i el privat.  
 Més informació i inscripcions mediambient@sjdespi.net

del 8 d’octubre al
30 de novembre
Vico Micià, Sant Joan Despí 
en l’època romana
Centre Jujol-Can Negre

28 diumenge
 11.15 h, trobada a Sant Joan Despí
 PASSEJADA EN BICICLETA per la  
 SETMANA DE LA MOBILITAT
 plaça del Sol Solet
 sortida a les 10 hores des del parc de la Marquesa de  
 l’Hospitalet. A les 11.15 h aprox, arribada a   
 Sant Joan Despí. Final al parc de Torreblanca amb   
 activitats i sorteig de bicicletes.

 Tot el dia
 A L’ESCOLA EN BICI
 als centres educatius de la ciutat
 els nens i nenes de Sant Joan Despí estan  
 convidats a anar en bicicleta a la seva   
 escola o institut per tal de prendre consciència de la  
 necessitat d’aconseguir una mobilitat   
 més sostenible i segura.

SETEMBRE

 18.30 hores
 PRESENTACIÓ PLA DE MOBILITAT
 a l’Àrea de Serveis a la Persona
 cal inscripció a mediambient@sjdespi.net

26 divendres
 22 hores
 MISHIMA EN CONCERT
 teatre Mercè Rodoreda
 presentant el seu nou treball L’ànsia que cura
 entrades a www.teatresdespi.cat

26 diumenge
 11 i 12  hores
 eSPeCTaCle InFanTIl: 
 Pintamúsica
 teatre Mercè Rodoreda
 especialment adreçat a nadons de 0 a 3 anys
 entrades a www.teatresdespi.cat

 11 hores
 ITINERARI MODERNISTA
 trobada a Can Negre
	 visita	guiada	a	les	principals	cases	i	edificis		 	
 modernistes de la ciutat. Cal inscripció prèvia   
 (93 373 73 63 - cannegre@sjdespi.net).

OCTUBRe
2  dijous

fins al 28 de setembre
Pintures de Marc Andreu
Centre Jujol-Can Negre

 10 a 14 hores
 TAULES ALZHEIMER
 plaça de l’Ermita
 taula informativa i petitòria amb motiu del Dia Mundial  
 de l’Alzheimer.

27 dissabte
 10 a 14 hores
 TAULES ALZHEIMER
 plaça d’Antonio Machado
 taula informativa i petitòria amb motiu del Dia Mundial  
 de l’Alzheimer.

 18 hores
 DIJOUS DE CONTE
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 Pau Plana explicarà el conte A l’abordatge,   
 per a nens de 3 a 12 anys.

4  dissabte
 10 a 21 hores
 FIRadeSPÍ
 eix comercial barri Centre
 10 h, cercavila per l’eix comercial 
 10 a 11.30 h, mosttra de danses tradicionals   
 catalanes, a la plaça de Catalunya 
 11 a 12 h, mostra de balls de saló, pl. de l’Ermita 
 11 a 13 h, taller de cuina de comerç just,   
 pl. de l’Ermita   
 11 a 14 h, mostra de vehicles elèctrics, 
 pl. de Catalunya
 11 a 14 h, mostra de taules de cultiu per a balcons i  
 terrasses, plaça de Catalunya 
 11 a 14 h, punt d’informació per estalviar energia a la  
 llar, plaça de Catalunya 
 11 a 14 h, tallers infantils, plaça de l’Ermita 
 11.45 a 12.15, taller de Zumba, plaça de Catalunya 
 12 a 13 h, mostra de dansa, plaça de l’Ermita 
 12 a 16 h, Firatapa, tapa i beguda per 2 €, als 
 establiments participants 
 12.30 a 13.30 mostra de balls de saló,   
 pl. de Catalunya   
	 13	a	14	h	mostra	de	coreografies,	pl.	de	l’Ermita	
 13.45 a 14.15 exhibició de CrossFit, pl. de Catalunya  
 16 a 19 h, tallers infantils, plaça de l’Ermita 
 16 a 19 h, mostra de vehicles elèctrics, plaça de 
 Catalunya  
 16 a 19 mostra de taules de cultiu per a balcons i   
 terrasses, plaça de Catalunya 
 16 a 19 punt d’informació per estalviar energia a la   
 llar, plaça de Catalunya 
 17 a 17.45 h, StoryTime (hora del conte en anglès), 
 plaça de Catalunya 
 18 a 19 tastet de dansa de tardor, pl. de Catalunya 
	 19	h,	desfilada	de	moda,	plaça	de	Catalunya	
 20 a 23 h, FiraTapa, tapa i beguda per 2 €, als 
 establiments participants.

7  dimarts
 9.30 hores
 PaSSeIg genT gRan
 Creu de Muntaner amb passeig del Canal
 recorregut a peu per la ciutat

8  dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: Els arquitectes  
 que no feien modernisme en   
 temps modernistes
 a l’Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Judith Urbano, doctora en història de l’art  
 de la Universitat Autònoma de Barcelona

16 dijous
 pel matí
 PROVa de SIReneS
 tota la ciutat
 dins el pla d’emergència de risc químic

3  divendres
 22 hores
 TEATRE: Losers (Perdedors)
 teatre Mercè Rodoreda
 amb Jordi Díaz i Alba Florejachs
 entrades a www.teatresdespi.cat

15 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: Memòria, la   
 teva companya infidel
 a l’Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Llorenç Guilera, doctor en psicologia

10 divendres
 22.30 hores
 ESPECTACLE: Los detectives 
 Martínez 
 sala El Bulevard
 amb Jan Berenguer al piano, la veu en off de Berto  
 Romero i les col.laboracions de 
 Toni Nievas i Loulogio.
 entrades a www.teatresdespi.cat

 18 h
 ESPECTACLE INFANTIL: Mòbil
 teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la Cia. La Güasa Circo Teatro
 entrades a www.teatresdespi.cat

22 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: Visita guiada a  
 la Casa Ametller
 a l’Àrea de Serveis a la Persona
 preu 10 €, punt de trobada, a l’Àrea

24 divendres
 22.30 hores
 CONCERT: Tribut a Bon Jovi
 casal de joves El Bulevard amb Bounce Bon Jovi Tribute Band
 entrades a www.teatresdespi.cat

21 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE
 biblioteca Mercè Rodoreda
 Sherezade Bardají explicarà el conte Contes amb olor  
 de cel blau,  per a nens de 3 a 12 anys.

6  dilluns
 19 hores
 TALLER TARTA SACHER
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

 17.30 hores
 CINEFÒRUM: 
 Un amigo para Frank
 centre Mercè Rodoreda (sala Camèlies)
 Dia Internacional de l’Alzheimer

14 dimarts
 19 hores
 TALLER CLAUER JUMPING CLAY
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

 19 hores
 CAMPIONAT FUTBOLÍ
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

 19 hores
 TalleR CUIna VegeTaRIana
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

20 dilluns
 19 a 21 hores
 dOnaCIÓ de Sang
 davant biblioteca Miquel Martí i Pol

 19 hores
 TALLER MAQUILLATGE CATRINA
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

28 dimarts

23 dijous
 18 hores
 TALLER KUMON
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 recomenat per a infants de 4 a 12 anys

27 dilluns
 18 hores
 TalleR PaSTa de PaPeR
 bibioteca Mercè Rodoreda
 recomanat per a infants de 4 a 8 anys, hi haurà   
 una segona sessió dimecres, 29 d’octubre

12 diumenge
 11.30 hores
 TALLER ARTÍSTIC SOBRE ROMA
 PER A FAMÍLIES
 Centre Jujol-Can Negre
 amb visita guiada per a infants de 3 a 5 anys a   
 l’exposició Vico Micià, Sant Joan Despí en època  
 romana

 11.30 hores
 TALLER ARTÍSTIC PER A FAMÍLIES
 Centre Jujol-Can Negre
 amb visita guiada per a infants de 6 a 10 anys de  
 l’exposició Vico Micià, Sant Joan Despí en època  
 romana

a partir de l’1 d’octubre
Concurs Superlectures
Xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí
concurs per fomentar la lectura lúdica entre els nens i 
nenes de 4 a 13 anys. Més informació a les biblioteques

 19 hores
 TALLER FOFUCHAS HALLOWEEN
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net, hi   
 haurà una segona sessió dilluns 27 d’octubre

 19 a 21 hores
 dOnaCIÓ de Sang
 davant poliesportiu Salvador Gimeno

 19 hores
 TALLER ‘ANTOJITOS’ MEXICANS
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

5  diumenge
 10 hores
 TeSTIng BIOdIVeRSITaT 
 al RIU llOBRegaT
 àrea de lleure del riu
 cal portar càmera de fotos, calçat i roba còmodes,  
 gorra i protecció solar, aigua i menjar.

 11 hores
 eXPOSICIÓ de PInTORS
 plaça de l’Ermita

 19 hores
 CONFERÈNCIA: ‘SANT JOAN   
 deSPÍ I la PaRT BaIXa    
 del llOBRegaT    
 A L’ÈPOCA ROMANA’
 Centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de Josep Maria Solías, doctor en història   
 antiga per la UB i director del Museu d’Història de   
 l’Hospitalet

19 diumenge

 19 hores
 TALLER TOT CROQUETES
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia: elbulevard@sjdespi.net

25 dissabte
 De 12 a 23 hores
 eXPOSICIÓ de BOleTS
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 l’activitat ens mostra les més importants varietats   
 de bolets. L’exposició es podrà veure    
 també el diumenge 26 d’octubre de 10 a 14.30 h

 D’11 a 14 hores
 FeSTa de la TaRdOR
 plaça del Sol Solet
 hi haurà diferents activitats infantils o

 18.30 hores
 anIVeRSaRI CenTRO CUlTURal   
 andalUZ VICenTe aleIXandRe
 auditori Miquel Martí i Pol
 festival de música i danses. L’endemà l’entitat fa un  
 dinar de germanor per simpatitzants
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Les fotos de l’estiu
Un estiu més, han estat molts els veïns i veïnes que han volgut 

compartir amb els lectors del Butlletí les seves vacances a través 

de la campanya Sant Joan Despí, una finestra oberta al món. Aquí 

reproduïm un bon grapat de les fotografies rebudes, que podreu 

veure a la mostra de l’associació La Finestra a Firadespí
Chichen Itza (Mèxic)

Marcos Oliver i Maribel Pérez
Badia d’Alcúdia (Mallorca)

Sonia Espejo i Joan Reyes
Cap Nord (Noruega)

Francesc Venet
Riu Palància (Teresa. Castelló)

Paco, Mari Àngels i Cristina
Honk Kong Island-Kowloon

Cala Macarella (Menorca)
Daniel Meca i Laura Viciano

Madrid
Sergi, Teresa, Francisco, Núria, Lluís i Carme

Taj-Mahal (Índia)
Roser Espert

Castell d’Eivissa
Família Granadal: Juan, Nandi i Jonatan

CN Tower de Toronto (Canadà)
Òscar i Cristina

Cinema Studios Tabernas (Almeria)
Família Corrulón Infante

Ciutat del Vaticà

Palau Grimaldi (Mònaco)
Juli

Siena (Itàlia)
Ana, Yolanda i Antoni

Torre de Belém. Lisboa (Portugal)
Famílies Ayuso Barroso, Labrador García i 

Cabello Gallego

Parc del Retiro (Madrid)
María Sela Conde

Namíbia
Elena i Conxi

Serralada de Benizar (Múrcia)
Joan Ros

Estocolm (Suècia)
Irene Rodríguez i família

Camí de Cavalls (Menorca)
Àlex Vives i Silvia Cayero

Alcossebre (Castelló)
José Fernández

Montizón (Jaén)
Álvaro de Tovar, Noa i Àlex

Niàgara. Ontario (Canadà)
Família Hernández Puchades

Istambul (Turquia)
Mari Paz, Carmen i Mari

La Laguna Amarga Cala Pregonda (Menorca)
Famílies Martos García, Jiménez Pérez 

i Villen Castillo

Tossa de Mar (Girona)
Família de Baya Barragán

Pic del Pienzu (Astúries)
Famílies Camacho, Cabello i Florenza

Necròpolis de Cala Morell  (Menorca)
Gerard Chanivet
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Las Hoces del río Ebrón (Terol)
Josep Curco

Llacs de Covadonga (Astúries)
Famílies Camacho, Cabello i Florenza

Platja de Cavalleria (Menorca)
Professors institut Jaume Salvador i Pedrol

Serra del Pozo Alcón (Jaén)
Carlos Ayguadé

Ronda (Màlaga)
Joana Sánchez

Cascades de Krimml (Austria)
Raúl Gil

Mirador de vidre del Montblanc (França)
Raúl i Mery

Chichen Itza (Mèxic)
Maria i Núria

Cirque du Gavernie (França)
Montse Carballido

Capo Caccia. L’Alguer (Sardenya)
Oriol, Laia i Jana Piqué

Chillón (Ciudad Real)
Fot. de Mari Carmen Molina

Costa Rica
Júlia i Maria

Per les carreteres del Mediterrani
Raúl i Mera García

Botswana
Elena Embuena

Lac de l’Oule, Pirineus (França)
Família García Carrillo

Necròpolis Anghelu Ruju (Sardenya)
Alexa

Barranc de Pareis (Mallorca)
Família Puig Alsina

Cala Gonone, Sardenya (Itàlia)
Germán, Mayte, Germán e Iker

Nova York (Estats Units)
Família Navarro Esteve

Brooklyn, New York (Estats Units)
Família del Olmo Merchán

Gaucín (Màlaga)
Joana Sánchez

Llac Ness, Escòcia (Regne Unit)
Mariona Bonet

Sardenya (Itàlia)
Miriam i Marc Guerra

Menorca
Família Expósito Sánchez

Riu Navia, Navia de Suarna (Lugo)
Víctor i Sílvia

Llacs de Covadonga (Astúries)
Zeus Fernández

Monument holocaust, Berlín (Alemanya)
Mireia, Yasmina, Miriam, Marina, Núria, 

Maria, Núria i Anna

Naturparc (Andorra)
Famílies Gutiérrez González

Museu Louvre, París (França)
Famílies Gutiérrez Muñoz

Alcossebre (Castelló)
Marta Carrabina

Moher (Irlanda)
Miquel

Sant Joan Despí
Rosa Vives
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Mor l’Eduard Planas, 
impulsor del tennis taula a 
la ciutat
El passat 13 de setembre ens va deixar 
l’Eduard Planas, pioner de la pràctica 
del tennis taula a Sant Joan Despí. Ell, 
juntament amb Marcet Pinto, va crear 
l’any 1969 la Fundació Lumen per a la 
pràctica d’aquest esport i en va ser en-
trenador. La institució seria rebatejada 
al 1987 amb el nom de Club Tennis 
Taula Ateneu 1882, que porta la pràc-
tica d’aquest esport fins els nostres dies. 
Planas, que va ser campió d’Espanya in-
dividual, ha donat nom a l’Open Despí 
de tennis taula que es celebra cada any. 
Era considerat l’ànima d’aquest esport a 
Sant Joan Despí.

L’oferta dels poliesportius municipals aconsegueix un increment del 26% de places reservades

Realitzades moltes millores a les 
instal·lacions esportives durant l’agost

Durant el mes d’agost l’Ajuntament ha aprofitat 
per fer una sèrie de millores a les instal·lacions 
esportives municipals. Concretament, al camp 

de futbol del barri Centre s’ha reparat la part central 
del terreny de joc que s’havia enfonsat uns centímetres. 
Es va retirar la gespa artificial i es va pavimentar de 
nou la part enfonsada. 
Al poliesportiu Ugalde també s’ha fet una actuació so-
bre la pista de joc per tal de millorar la superfície i tenir 
unes millors condicions de joc.

D’altra banda, als poliesportius municipals, amb la pa-
rada tècnica que es fa durant l’agost, s’han fet tota una 
sèrie de treballs de manteniment que durant la resta de 
l’any es fan difícils de portar a  terme pel fet d’estar en 
ple funcionament les instal·lacions. 
Cal destacar el canvi d’imatge que s’ha fet a la sala de 
fitness del poliesportiu Salvador Gimeno, que s’ha pin-
tat amb els mateixos colors que es va pintar la resta de 
la planta al Nadal i s’han col·locat uns vinils de caire 
esportiu, aconseguint una nova imatge de la sala.

S’han fet reparacions, manteniment i millores en la imatge

DESPÍ ESPORT

Abans que finalit-
zi l’any, les princi-
pals instal·lacions 
esportives de la 
ciutat disposaran 
de nous equips 
de desfibril·ladors 

DEA (desfibril·lador extern automàtic).
Les instal·lacions que incorporaran 
aquests aparells són les que tenen, amb di-
ferència, un major nivell d’utilització: els 
poliesportius Salvador Gimeno, Francesc 
Calvet, del Mig i Ugalde, els camps de fut-
bol del barri Centre i de Les Planes, i les 

piscines Fontsanta. Els equips DEA per-
meten actuar davant situacions d’aturades 
cardíaques que, si són ateses en els primers 
minuts, poden recuperar la persona i sal-
var-li la vida.
Són equips automàtics de fàcil utilització. 
Malgrat això, està previst realitzar periò-
dicament sessions de formació adreçada 
al personal que treballa a les instal·lacions 
i als tècnics esportius que fan ús habitual 
d’aquestes instal·lacions.
Amb aquesta actuació, s’avança en millo-
rar la seguretat de la pràctica esportiva a 
les instal·lacions de la nostra ciutat.

Els equipaments esportius seran més segurs amb 
la incorporació de nous desfibriladors

Més d’un miler d’infants participen als 
campus esportius d’estiu de la ciutat

Els campus esportius, l’activitat més demandada durant l’època estival

ELes vacances escolars d’estiu són 
una època propícia perquè els 
infants puguin fer activitats dife-

rents, divertides, d’oci i que fomentin la 
convivència i l’adquisició de valors so-
cials i personals.
Sant Joan Despí és una ciutat plena 
d’ofertes per a que els nostres joves pu-
guin gaudir de l’estiu. El ventall de pro-
postes que dóna la ciutat a les famílies és, 
cada vegada, més ampli.
De totes aquestes ofertes d’estiu, els cam-
pus esportius s’estan consolidant amb 
més força al llarg del temps i creixen any 
darrere any. La possibilitat de fer activi-
tats físiques, conèixer diferents moda-
litats esportives, incorporar l’anglès de 
forma natural en les activitats, comple-
mentar-ho amb activitats recreatives i 
amb l’ús de la piscina, fan dels campus 
esportius una activitat molt atractiva.
Durant l’estiu s’han desenvolupat cam-

pus als poliesportius municipals Salva-
dor Gimeno i Francesc Calvet, Tennis 
Sant joan Despí, UE Sant Joan Despí, FC 
Levante Las Planas, Handbol Sant Joan, 
Bàsquet Club Sant Joan i Sant Joan Des-
pí Futbol Sala 2014.
Han participat en els campus un total de 

1.068 infants que han utilitzat un total 
de 2.871 places dels diferents torns.
Tots els campus han tingut un nombre 
de participants similar al de l’any passat, 
excepte els dels dos poliesportius muni-
cipals que han tingut un increment del 
26% de places reservades.

L’alcalde va visitar els campus. A la imatge, amb participants del campus del Francesc Calvet

Noves màquines de fitness al gimnàs del 
Tennis Sant Joan Despí
El Tennis Sant Joan Despí ha renovat les maquines del seu gim-
nàs durant el mes d’agost. En concret s’han incorporat aparells 
de la marca Lifefitness, una de les empreses liders del sector. 
També s’han renovat les 22 bicicletes d’spinning de que disposa la 
instal·lació. Paral·lelament s’ha fet un canvi del paviment de la sala 
(de 150 metres quadrats) amb la instal·lació de parquet.

Laia Ros, campeona de Europa de karate
Laia Ros Aguado, del Gimnasio Sprim-Do, se 
ha proclamado campeona de Europa sènior 
de karate, del estilo kyokushinkai, y en la 
modalidad de katas. El campeonato europeo 
de este año se ha celebrado en la localidad  
gerundense de Lloret de Mar.
En el mundo del karate hay diferente escuelas 
con algunas diferencias entre ellas, el kyokus-
hinkai es la mas importante de todas ellas, 
con mas de 12 millones de practicantes en 
todo el mundo.

La sala de fitness del Salvador Gimeno millora la imatge 
amb uns espectaculars viníls de caire esportiu
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Quasi un centenar de ciclistes al Memorial Gabriel Bosch

Els millors ciclistes júniors i cadets es van 
donar cita en aquesta clàssica cursa

El Club Ciclista Sant Joan Despí prepara ja una altra gran cita: la Travessa a Montserrat

El Club Ciclista Sant Joan Despí va organizar el  6 de 
setembre la 36a edició del Memorial Gabriel Bosch, 
per a les categories cadet i junior. La prova també per-
tany al Gran Premi Diputació de Barcelona en la seva 
25a edició. Hi van participar un total de 94 ciclistas de 
tot Catalunya i, fins i tot, dos de Narbonne (França).
En juniors van pujar al podi Coretín Navarro, Adrián 
García i David Casanovas. Els guanyadors en cadets 
van ser David Gijón en categoria masculina i Laura 
Rodríguez en fèmines. El primer corredor cadet local 
va ser Marc Guerra.  
El Club Ciclista Sant Joan Despí prepara ja la 19a edi-
ció de “La TRAVESSA” Sant Joan Despí - Montserrat 
en BTT, que es celebrarà el 5 d’octubre. El recorregut, 
similar al d’altres anys -73 km.-, barreja duresa i diver-
sió per als aficionats a la BTT. Les inscripcions ja estan 
obertes.

A l’octubre, jornada ciclista de sensibilització amb els discapacitats visuals
El Club DespiBike i l’ONCE organitzen el proper 19 
d’octubre la II Jornada de sensibilització de discapacitats 
visuals. Els objectius d’aquesta activitat són, per una 
banda, que  cap infant amb discapacitat visual es quedi 
sense poder muntar en bicicleta i per l’altra, trobar per-

sones que vulguin fer de guia per poder portar-los en 
bicicleta tipus tàndem.  
L’activitat, que és gratuïta i oberta a tothom que vulgui 
conèixer i/o provar d’anar en tàndem amb els ulls tapats, 
es farà al Parc Ciclista del Llobregat.

Entre  els dies 30 de juny i el 13 de uliol, es va cel·lebrar a a 
la ciutat francesa de Toulouse el Mundial d’Hoquei Línia, 
en què van participar 26 països amb un total de 68 equips 
en categoria sènior i junior, tant masculina com femenina.
Les  seleccions espanyoles van deixar empremta i el llis-
tó molt alt. Van aconseguir un cinquè lloc en la categoria 
junior masculina, una medalla de bronze en la categoria 
sènior femenina i una medalla d’or i campiona del món en 
la categoria junior femenina. És el primer cop que la Fe-

deració Espanyola de Patinatge presentava aquesta última 
categoria i ha fet història ja que Espanya mai s’havia endut 
l’or en cap de les categories presentades en altres mundials.
Tres jugadors del Club Hoquei Línia Jujol de la nostra ciu-
tat van participar en aquest Mundial, demostrant el seu 
alt nivell i col·laborant en l’èxit de la selecció espanyola. Es 
tracta de Xavi Ribas, cinquè lloc en júniors; Marlen Bel-
trán, tercer lloc en sènior femení, i Mar Boronat, campio-
na del Món amb el júnior femení.

Tres integrants del CHL Jujol participen al Mundial de França d’hoquei línia

El Marfil Santa Coloma se adjudica la primera 
edición del Joan Babot en fútbol sala

El Salvador Gimeno vivió dos intensas jornadas de futsal

El FC Barcelona es proclama a Sant Joan Despí campió de la 
Copa de Catalunya femenina
La Federació Catalana de Futbol va designar, una ve-
gada més, el Camp Municipal de Les Planes com a seu 
d’una competició de nivell, en aquest cas la fase final de 
la Copa de Catalunya femenina.
La final, disputada el 31 d’agost, va enfrontar el Barcelo-
na i l’Espanyol, amb triomf de les blaugrana per un con-
tundent 4-0. Amb aquesta victòria, el Barça aconsegueix 
la seva cinquena Copa de Catalunya i iguala en número 
de títols l’Espanyol. Ambdós equips han estat finalistes 
en 9 de les 10 edicions disputades.
L’equip anfitrió, el Levante Las Planas -per tercera vega-
da en aquesta competició-, va ser eliminat en semifinals 
per l’Espanyol (1-4).
D’altra banda, el 30 d’agost el camp de Les Planes també 
va ser seu de la final de la Copa Catalunya amateur, 
que es celebrava per primer cop.Van arribar a la final el 
Manresa i el CP Sarrià i es va proclamar campió l’equip 
del Bages en vèncer per 3-0. Un Barça molt efectiu es va imposar al tradicional derbi de Copa catalana

El torneo, que era de fútbol 11, pasa a ser a partir de ahora de fútbol sala

La exitosa evolución a nivel social y deportivo que con su 
trabajo diario ha conseguido la Escola de Fútbol Sala Blanc 
Blava Despí, hizo hace un tiempo replantearse a la Junta 
Directiva de la peña el dar un golpe de timón en materia 
organizativa en su ya conocido y consolidado a nivel esta-
tal torneo Joan Babot. Se decidió cambiar el formato del 
torneo y pasar de disputarse de futbol 11 a futbol sala.
Esta edición (tal y como sucedía en futbol 11) ha reunido 
los días 6 y 7 de septiembre a lo mejor del fútbol sala, con 
la participación de los cadetes de dos verdaderas institu-
ciones en el futsal nacional, europeo y mundial como el 
Marfil Santa Coloma y el conjunto de Alcalá de Henares 
Inter Movistar.
Todo un éxito de organización y deportivo, con una gran 
afluencia de público en las gradas del Salvador Gimeno, 
aplaudiendo  las espectaculares acciones de los equipos.
El campeón del torneo fue el Marfil Santa Coloma, que se 
impuso en una vistosa final al Cadete-A de la escuela de 
la Penya Blanc-Blava (2-4) en un choque que resultó de lo 
más igualado. El tercer clasificado fue el madrileño Inter 

Movistar, que ganó su partido en la final de consolación al 
Cadete-B local, que dicho sea de paso realizó también un 
excelente torneo.
El premio al mejor jugador del torneo recayó en el jugador 
de la EFS Blanc Blava DESPÍ, Pol Estapé.

Presentació de l’edició d’enguany de la Copa de Catalunya de futbol femení

Es pretén que cap persona amb discapacitat visual es quedi sense muntar en bici i, alhora, 
que tothom pugui experimentar anar en bici amb els ulls tapats



34 35

www.despi.tv

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/despitelevisio

Darrers vídeos incorporats a la programació

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

TRIBUNA POLITICA

Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí queremos dar las gra-
cias a nuestros vecinos. Cada día 
son más los que se acercan a no-
sotros y nos plantean sus dudas y 
problemas, porque desde el Parti-
do Popular aportamos soluciones 
a los problemas reales de los ciu-
dadanos.
Estamos creando empleo, hay 
321.000 afiliados más a la Seguri-
dad Social. 
Incentivamos la creación de em-
presas: bajando el impuesto de so-
ciedades en especial a las PYMES 
e incentivando la creación de 
nuevas empresas y realizando 
actividades para llevar a cabo la 
transformación del Polígono In-
dustrial Fontsanta.
A veces es necesario recordar 
que, con el Plan de Pago a Pro-
veedores y el Fondo de Liquidez 
Autonómico, Cataluña ha recibi-
do en lo que va de año un total 
de 40.000 millones de euros en 
forma de ayudas, lo que equivale 
presupuesto de la Generalitat de 
dos años.
El día 11 de Septiembre, estuvi-
mos con nuestros mayores en la 
Paella de la Gent Gran. Tenemos 
mucho que aprender de ellos, ce-
lebrando la diada de todos y ha-
blando de soluciones no de gene-
rar falsas ilusiones.
Desde el Partido Popular esta-
mos con más energía que nunca 
después de las muestras de apo-
yo y cariño de los vecinos de Sant  
Joan Despí y queremos aprove-
charla para hacer un Sant Joan 
Despí mejor. Un Sant Joan Despí 
de todos. 

Gracias 
Sant Joan Despí

grup municipal de CiU

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de setembre

Exposició de Marc Andreu, artista local • Festa d’inici de temporada dels poliesportius 
municipals • Diada de l’Onze de Setembre a Sant Joan Despí: nova avinguda i paella 
de la gent gran • Jornada de portes obertes a l’Escola Municipal d’Art • Festes al barri 

Residencial Sant Joan • Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP grup municipal del PSC

Comença un nou curs i ho fem amb la 
feina feta perquè la ciutat no descansa 
i s’ha de mantenir en les millors con-
dicions possibles.
Parlem, d’una banda, de les obres de 
millora a l’espai públic amb la renova-
ció de l’asfaltat de més de vint carrers; 
del repàs de tots els passos de vianants 
que accedeixen a les escoles de la ciu-
tat per tal de garantir una bona i se-
gura accessibilitat; de l’ampliació de 
la vorera que hi ha davant de l’escola 
Gran Capità.
D’altra banda, parlem de la millora de 
l’accés del carrer de Creu d’en Munta-
ner a l’alçada del parc del Mil·lenari 
amb la construcció d’un pas de via-
nants i la instal·lació d’un semàfor, 
per garantir la seguretat de l’alumnat a 
l’equipament educatiu de l’institut Jau-
me Salvador i Pedrol que la Generalitat 
ha col·locat i que, des de l’Ajuntament, 
ens hem encarregat d’adequar de la 
millor manera possible. 
Parlem també de les millores a to-
tes les escoles de la ciutat i de les re-
paracions a la pista esportiva Ugalde 
i al camp de futbol del barri Centre, 
així com l’adequació del primer tram 
del camí verd que comprèn la part del 
parc agrari, riera d’en Nofre fins avin-
guda de la Generalitat.
I de tota l’oferta de casals per als més 
petits, tenint cura de les necessitats 
i també de les persones que més ho 
necessiten. I de l’activitat econòmica 
amb la contractació durant un mes 
de cinquanta joves per treballar a 
l’Ajuntament i tenir la seva primera 
experiència laboral que continuarem 
amb la fira comercial a l’octubre. 
Des del grup municipal del PSC i des 
del govern treballem cada dia per te-
nir una ciutat amb qualitat de vida per 
a tothom.

La feina ben feta

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Enguany commemorem el Tricentenari de 
la pèrdua de les llibertats de Catalunya. Des 
d’aquell 1714  les generacions que ens han 
precedit han reconstruït la nació  que som 
avui: institucions, llengua, organització ter-
ritorial, usos i costums, universitats, legis-
lació pròpia, cossos de seguretat, xarxa de 
comunicació...
Aquest 2014 la nostra generació es disposa a 
convertir aquesta nació en estat. I ens dispo-
sem a fer-ho per la força de la voluntat de la 
majoria i junts. Ningú que estimi la demo-
cràcia i la pau pot oposar-se a aquests dos 
preceptes. 
Fa dos anys, quan va començar aquest pro-
cés i després de la manifestació de la Diada 
del 2012, ens van anunciar públicament, que 
res no seria fàcil,  i ara en tenim la constata-
ció amb aquesta destrucció de l’autogovern 
que estan perpetrant aquells que, alhora, ens 
volen donar lliçons i amb una situació d’atac 
directe i sistemàtic contra la identitat i la 
llengua catalana.. Ara mateix estem al carrer 
i hem de ser capaços de traslladar la força 
dels carrers a les urnes. 
Avui i els mesos que vénen, la Història ens 
convoca amb la solemnitat d’aquell 1714. 
I la resposta de cadascun de nosaltres de-
terminarà profundament el futur dels que 
vindran. També des dels municipis ens 
comprometem a respondre  dempeus, amb 
l’ànim serè i l’esperit fort. Ens comprometem 
a fer-nos dignes d’un futur millor i d’un lle-
gat que valdrà la pena.
Les adversitats ens han de servir per re-
flexionar i per prendre decisions. Hem de 
sortir-ne reforçats, hem de convertir les 
nostres debilitats en una oportunitat per co-
mençar una nova etapa, un nou país.
No ens faci por un front pel no. Si volem 
votar, hi ha d’haver partits que defensin les 
dues coses, som demòcrates; el que no per-
metrem és el front del no, perquè no ens 
deixin votar.
No ens hem de rendir en l’ideal de deixar als 
nostres fills un país lliure i millor. 
VISCA CATALUNYA !!!

Dret a decidir

JULIOL
Temperatura mitjana: 23,6ºC
Temperatura màxima: 31,3ºC el dia 20 
Temperatura mínima: 15,6ºC el dia 8
Precipitació: 52,6 mm en set dies de 
pluja, cinc  amb tempesta

AGOST
Temperatura mitjana: 24,2ºC
Temperatura màxima: 30,6ºC el dia 10 
Temperatura mínima: 17,3ºC el dia 17
Precipitació: 31,7 mm en tres dies de 
pluja, dos amb tempesta

S’ha insistit molt amb l’anomalia 
d’aquest estiu, qualificant-lo de 
plujós i fresc. En general així ha 
estat, però tampoc n’hi ha per a 
tant; altres anys hi ha hagut estius 
més freds. En concret, el juliol ha 
estat plujós i tempestuós, i set 
dies amb precipitació són molts 
per tractar-se del mes de juliol. 
L’agost, en canvi, aquí a Sant Joan 
ha estat sec, ja que diversos xàfecs 
o tempestes que han passat a 
prop però no ens han afectat, o ho 
han fet pel sector menys intens. 
Després d’un estiu així, no és 
estrany que arribi el setembre i la 
calor es resisteixi a marxar.

ICV-EUiA segueix defensant els drets 
socials com a base dels drets de totes 
les persones als serveis públics, garan-
tia de l’equitat i la cohesió social.
Les llistes d’espera, la reducció de per-
sonal i llits, les cues a urgències, etc 
són, entre d’altres, les situacions que 
la població ha hagut de patir aquest 
estiu. Als hospitals més importants de 
Catalunya, Hospital de Bellvitge i Vall 
d’Hebron, s’estan produint protestes 
per part de professionals i pacients; 
fets que també es repeteixen als hos-
pitals de la nostra comarca, perquè 
s’estan donant situacions que posen en 
perill un dret fonamental bàsic i irre-
nunciable com és la sanitat pública, 
gratuïta i de qualitat.
El curs escolar s’inicia enguany a la 
nostra ciutat amb la utilització de 
mòduls per a la ubicació de l’alumnat 
de 1r d’ESO de l’Institut Salvador i 
Pedrol. Certament, ICV-EUiA hem 
treballat des de totes les institucions 
perquè la construcció del nou centre, 
que la Generalitat va projectar en el 
seu moment, fos una realitat. Les po-
lítiques actuals de CiU de desmante-
llament de l’ensenyament públic han 
impedit aquesta construcció.
Prop de 200 infants han pogut gau-
dir aquest estiu de casals i colònies 
gràcies al sistema de beques i, en el 
curs que comença, ja s’han valorat 
els ajuts individuals de menjador i 
les possibilitats de realitzar activitats 
esportives i de lleure segons les difi-
cultats econòmiques de les famílies. 
Així, ICV-EUiA, des de la Regidoria 
d’Acció Social, mantindrem les polí-
tiques de suport social a les famílies, 
gent gran, persones amb discapacitat; 
amb una especial l’atenció a la infància 
i l’adolescència.

Salut, educació i 
benestar
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