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L’alcalde Antoni Poveda acorda amb la Universitat instal·lar una 
seu de  l’Escola d’Idiomes a la Torre de la Creu, on també es faran 
d’altres activitats de la UB • L’escola obrirà a l’octubre
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Tres camins saludables
Des del diumenge 22 de març, la ciutat compta amb tres itineraris 
senyalitzats que ens animen a caminar, pàgs. 8 i 9

El bus elèctric, a Sant Joan Despí
Aquest mes hem pogut pujar a un autobús elèctric que s’està provant a 
l’Àrea Metropolitana per implantar-lo en un futur, pàgs. 6-7

El pont de l’AVE, un mural artístic
60 infants de Sant Joan Despí van ajudar l’artista Montserrat 
Casacuberta a pintar dos pilars d’aquesta infraestructura pàg. 12-13

Aquesta primavera, agafem la bici
La nova temporada de la ‘Primavera en bici’ està a punt de començar: 19 
d’abril, tothom al recinte firal,  pàg. 37
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Ja fa uns anys, des de l’equip de govern vam decidir fer a 
la ciutat una clara aposta per l’aprenentatge d’idiomes, 
especialment l’anglès. Cal posar remei a un dèficit 

històric de la nostra societat com és dominar una llengua 
forana, que en els temps actuals s’ha demostrat fonamental  
per tenir més oportunitats, estar a l’alçada d’altres països i 
no perdre el tren, un cop més, del desenvolupament econò-
mic en una societat globalitzada. Saber idiomes està asso-
ciat amb més possibilitats laborals, però també culturals i 
de riquesa en experiències personals. Ens permet afrontar 
reptes fora i poder assumir els que vinguin de l’exterior. Ens 
converteix en una societat més oberta i preparada. 

Amb aquest objectiu va néixer el programa Sant Joan Despí 
Ciutat Plurilingüe, que ha posat en servei múltiples inicia-
tives com l’oferta de casals en anglès, grups de conversa en 
diferents idiomes, cursos d’aprenentatge... Ara fem un pas 

més amb la posada 
en funcionament 
de la prestigiosa 
Escola d’Idiomes 
Moderns de la Uni-
versitat de Barcelo-
na,   que, gràcies a un 

acord amb l’Ajuntament, està a punt d’instal·lar-se la Torre 
de la Creu. A partir d’octubre, s’hi podran cursar estudis 
d’anglès, alemany i francès, en diferents nivells i amb la ga-
rantia del personal universitari de les facultats de filologia 
de la UB. Sant Joan Despí es convertirà en seu universi-
tària, ja que, a més de l’Escola d’Idiomes, la Universitat de 
Barcelona ha anunciat que organitzarà a la nostra emble-
màtica torre modernista altres cursos i jornades (aquest 
mateix estiu ja preparen un curset sobre el modernisme).

Seguim, doncs, avançant per adaptar la ciutat al futur, tam-
bé en temes com la mobilitat urbana, que volem que sigui 
més ecològica i sostenible. Aquests dies també tenim nous 
exemples com ara la incorporació de vehicles elèctrics en 
el transport públic o la creació d’itineraris saludables per 
moure’ns a peu per Sant Joan Despí.

La nova Escola d’Idiomes 
reforça l’aposta que fem per 

l’aprenentatge d’idiomes

Hace ya unos años, desde el equipo de gobierno decidi-
mos hacer en la ciudad una clara apuesta por el apren-
dizaje de idiomas, especialmente el inglés. Es necesa-

rio poner remedio a un déficit histórico de nuestra sociedad 
como es dominar una lengua foránea, que en los tiempos 
actuales se ha demostrado fundamental para tener más opor-
tunidades, estar a la altura de otros países y no perder el tren, 
una vez más, del desarrollo económico en una sociedad glo-
balizada. Saber idiomas está asociado con más posibilidades 
laborales, pero también culturales y de riqueza en experien-
cias personales. Nos permite afrontar retos fuera y poder asu-
mir los que vengan del 
exterior. Nos convierte 
en una sociedad más 
abierta y preparada.

Con ese objetivo nació 
el programa Sant Joan 
Despí Ciutat Plurilingüe, que ha puesto en marcha múltiples 
iniciativas como la oferta de casals en inglés, grupos de con-
versación en diferentes idiomas, cursos de aprendizaje... Aho-
ra damos un paso más con la puesta en funcionamiento de la 
prestigiosa Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad 
de Barcelona, que, gracias a un acuerdo con el Ayuntamien-
to, está a punto de instalarse en la Torre de la Creu. A partir 
de octubre, allí se podrán cursar estudios de inglés, alemán 
y francés, en diferentes niveles y con la garantía del personal 
universitario de las facultades de filología de la UB. Sant Joan 
Despí se convertirá en sede universitaria, ya que, además de 
la Escuela de Idiomas, la Universitat de Barcelona ha anuncia-
do que organizará en nuestra emblemática torre modernista 
otros cursos y jornadas (este mismo verano ya preparan un 
cursillo sobre el modernismo).

Seguimos, pues, avanzado para adaptar la ciudad al futuro, 
también en temas como la movilidad urbana, que queremos 
que sea más ecológica y sostenible. Estos días también tene-
mos nuevos ejemplos como la incorporación de vehículos 
eléctricos en el transporte público o la creación de itinerarios 
saludables para movernos a pie por Sant Joan Despí.

La nueva Escuela de Idiomas 
refuerza la apuesta que hacemos 

por el aprendizaje de idiomas

Antoni Poveda, alcalde

Sant Joan Despí
ciutat plurilingüe
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EL TEMA

La Torre de la Creu,  seu de l’Escola d’Idiomes 
Moderns de la Universitat de Barcelona
L’Ajuntament i la Universitat de Barcelona signen un acord perquè el proper curs 
2015-2016 s’imparteixen classes d’anglès, alemany i francès a Sant Joan Despí

La universitat oferirà 600 places a partir de l’octubre

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i el rector de 
la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, han sig-
nat un conveni perquè el curs 2015-2016 es posi en marxa 

a la ciutat una seu de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) que 
depèn d’aquesta universitat. Aquesta escola s’ubicarà en un lloc 
emblemàtic, la Torre de la Creu. 
La posada en funcionament d’aquesta escola forma part de 
l’aposta de l’Ajuntament per impulsar 
l’aprenentatge dels idiomes, sobretot 
de l’anglès, en el marc del projecte Sant 
Joan Despí, ciutat plurilingüe que en els 
últims set anys ha suposat la multiplica-
ció d’activitats i programes. La posada en 
funcionament d’aquesta escola facilitarà 
als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí l’aprenentatge 
d’idiomes a la ciutat.

Projecte acadèmic
La Universitat de Barcelona oferirà a partir d’octubre 600 places 
de cursos d’anglès, francès i alemany. En una primera fase ofe-
rirà classes d’anglès de tots els nivells (A1, A2, B1, B2.1 i B2.2, 
i els avançats C1.1 i C1.2,  segons el Marc Europeu Comú de 
Referència per a les llengües del Consell d’Europa –MECR–), a 

Visita a la Torre de la Creu 
Diferents representants de la Universitat van visitar 
la Torre de la Creu el 13 de març. D’esquerra a dreta, 
Núria Font, directora de l’Àrea de Serveis Comuns, 
Grup UB i Projectes; Gemma Guàrdia, regidora 
d’Educació; Xavier Lacasta, cap de relacions exter-
nes del Gabinet del Rectorat; Xavier Varea, director 
de l’EIM; David Ceballos, cap del Gabinet del Recto-
rat, i Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí

Al juliol podria obrir-se el 
període de preinscripcions 

per començar a l’octubre

més a més d’alemany i francès, en aquests darrers casos el nivell 
A1. En una segona fase també oferirà altres cursos de l’Àrea 
de Formació Complementària de la universitat, com els Juliols 
(programa de cursos d’estiu) o formació adreçada per a majors 
de 55 anys. De fet, al juliol es farà un curs d’estiu sobre Jujol, i 
la intenció és obrir el període d’inscripció als cursos d’idiomes 
aprofitant aquesta activitat. A més de tenir prioritat en el mo-

ment de la matrícula, els ciutadans i ciuta-
danes de Sant Joan Despí gaudiran de les 
mateixes avantatges que qualsevol membre 
de la comunitat UB, com el cost reduït de la 
matrícula. La intenció és obrir el curs amb 
almenys 18 grups, tot i que l’escola podria 
arribar fins a un màxim de 30 grups. 

Fundada el 1953, l’Escola d’Idiomes Moderns ofereix formació 
en llengües tant a la comunitat universitària com al públic en 
general, i a Sant Joan Despí tindrà la primera seu al Baix Llo-
bregat. El conveni també recull que, tot i la cessió temporal de 
la Torre de la Creu a la Universitat de Barcelona, es mantindran 
les activitats ciutadanes que es fan habitualment, com l’itinerari 
modernista. A més, la UB es farà càrrec del manteniment i con-
servació de la casa modernista que va dissenyar Josep Maria 
Jujol. Un lloc emblemàtic per una institució emblemàtica.
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Un nen fa un exercici d’anglès en un dels casals d’estiu 
que s’organitzen cada any per practicar l’idioma

Anglès, a tot arreu
Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe

“El de Sant Joan Despí 
serà el centre de referència al 
Baix Llobregat”

Xavier Varea
director de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB

E n un món global només hi ha una llengua que tots podem compartir 
per entendre’ns: l’anglès. Conscient d’aquesta realitat, l’Ajuntament va 
treballar intensament per incrementar la utilització d’aquesta llengua 

en tots els àmbits de la ciutat. Així va néixer el programa Sant Joan Des-
pí, ciutat plurilingüe ara fa set anys. Si bé un dels àmbits pel qual més s’ha 
apostat és a l’escola, de cop, sentir l’anglès en converses, als casals, al teatre, 
a l’hora del conte... va començar a fer-se habitual. La comunitat educativa es 
va implicar de valent incrementant activitats i col·laborant perquè els seus 
alumnes assoleissin més competències en aquesta llengua. 
Entre les iniciatives destaquem la participació d’alumnes de l’Escola Ameri-
cana en activitats orals amb nens i nenes d’infantil i primària; la creació d’un 
casal d’estiu en anglès; la introducció de l’anglès als casals i campus; tallers 
i cursos de formació, o els grups de conversa. Aquesta darrera iniciativa ha 
aconseguit que en poc temps s’hagin posat en marxa 13 grups de conversa 
en anglès, alemany i francès. En total, al voltant de 130 persones que cada 
setmana queden per xerrar en alguna d’aquestes llengües.

A les escoles, als cursos de formació, en grups de conversa, a l’hora 
del conte, al teatre... l’anglès augmenta la presència a la ciutat

La Universitat de Barcelona vol ser la universitat de referència 
a la província. L’obertura d’un centre d’aquestes característiques 
a Sant Joan Despí és fruit d’aquest desig, com explica el director 
de l’Escola d’Idiomes Moderns, Xavier Varea: “la manera lògica 
d’estar al territori és a través de l’oferta complementària, bé 
a través dels idiomes com en aquest cas, o amb altres formes 
de transmetre coneixement, com poden ser els cursos”. I quin 
millor lloc que Sant Joan Despí “aquesta casa és meravellosa, 
està ubicada en un lloc ben comunicat, i en una població molt 
cèntrica en l’àmbit del Baix Llobregat”. De fet, continua Varea, 
“la nostra intenció és que aquest sigui el centre universitari 
de referència de la UB al Baix Llobregat”. Mostra d’aquesta 
intenció serà la programació, el proper juliol, d’un curs d’estiu 
sobre la figura de l’arquitecte Josep Maria Jujol.

Hi hauran classes de tots 
els nivells amb un màxim de 

30 grups d’estudiants
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LA CIUTAT

Bus elèctric. Compta amb pis baix integral amb tres portes, 12 metres de longitud i 2,55 m d’ample, 24 
seients, capacitat per a 70 viatgers, espais per a cadires de rodes, propulsió íntegrament elèctrica, no genera cap 

emissió contaminant, té una autonomia de 16 hores i carrega en un màxim de 5 hores

La línia L46 ha renovat 
els vehicles, amb 6 cotxes 

més grans (12 metres), més 
moderns i eficients

Les noves pantalles informatives
tenen 100% amb energia solar; pantalla de 

tinta electrònica de baix consum amb elements 
d’informació il·luminats amb LED; paraments 

verticals de policarbonat antivandàlic i 
antiratllades; sistema d’àudio per a invidents, i 

informació de les principals incidències
El 78 arriba a Les Begudes. Des del 24 de març, la línia que ens connecta amb l’estació de 

Sants arriba al barri de Les Begudes, amb inici i final a l’avinguda de l’Onze de Setembre

L79, la primera línia metropolitana amb servei de wi-fi. La línia que arriba a la Diagonal i que ens connecta amb Sant Boi ha estat la primera en 
incorporar wi-fi gratuït. A l’esquerra, l’alcalde de Sant Joan Despí i l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, connectant-se a la xarxa durant el trajecte de presentació
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El bus urbà renova la flota i prepara 
l’arribada del bus elèctric

Diferents millores al servei de transport públic en autobús

La línia d’autobús L46 estrena nous vehicles i incorpora, en període de proves, una unitat 
totalment elèctrica • Servei de wi-fi la línia L79 i la 78 arriba a les Begudes

El transport públic marcarà la pauta de la futura mo-
bilitat urbana, més ecològica i sostenible. A Sant Joan 
Despí ja fa temps que caminem en aquesta direcció, 

potenciant noves formes de desplaçaments menys contami-
nants. En aquesta línia, l’alcalde, Antoni Poveda, va presen-
tar el 3 de març  un model d’autobús elèctric que aquests dies 
funciona en diferents línies de l’àrea metropolitana, com ara 
l’autobús urbà L46 i l’L52. És una primera prova per a la fu-
tura implantació d’aquest tipus de vehicle, que no genera cap 
emissió, a la xarxa d’autobusos metropolitans. L’objectiu és 
verificar la seva idoneïtat per prestar servei en trajectes ur-
bans dels pobles i ciutats metropolitans. Tal com va explicar 
Antoni Poveda, “aquesta sistema d’autobús acaba amb la 
contaminació no només perquè no té emissions, sinó tam-
bé amb l’acústica. Això és el futur per mantenir les ciutats 
més netes de contaminació, un dels grans problemes que 
tenim avui dia”. 

Autobusos més grans a l’L46 i, aviat, un nou híbrid
La presentació de l’autobús elèctric ha coincidit amb l’entrada 
en servei de 6 nous vehicles –més grans i eficients– a la línia 
de bus urbà, l’L46, que recorre tots els barris i enllaça Sant 
Joan Despí amb Sant Just Desvern i Cornellà. D’aquesta ma-
nera es dóna resposta a l’increment de la demanda d’aquesta 
línia que l’any 2014 va créixer un 6%, amb un volum total de 
de 844.011 viatgers. Tal com va comentar l’alcalde, “aquests 
nous autobusos són els més eficients de la seva gamma, i 
aviat, amb la incorporació d’un autobús híbrid, serà una 
flota encara més ecològica”. 

Informació a l’usuari amb àudio per a invidents
També s’han presentat unes noves pantalles d’informació a 
l’usuari que s’instal·laran a l’àrea metropolitana, 9 de les quals  
les tindrem a Sant Joan Despí. Es tracta de pantalles de nova 
generació de nou disseny, que funcionen amb energia solar, 
compten amb un sistema d’àudio per a invidents i ofereixen 
informació de les principals incidències. Aquestes pantalles 
també s’incorporaran a equipaments i llocs d’interès general. 
Properament se n’instal·larà una a l’Hospital Moisès Broggi.

Moment de la presentació dels nous autobusos

Interior de l’autobús elèctric, durant el primer trajecte

El 78 allarga el recorregut fins a Les Begudes
La línia 78 de TMB arriba, des del 24 de març, fins a 
l’avinguda de l’Onze de Setembre, al barri de Les Begudes, 
junt a la zona de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. El 
seu recorregut, que enllaça amb l’estació de Sants de la ciutat 
comptal, acabava a la rambla Jujol. D’aquesta manera, dóna 
servei a la zona de les Begudes on hi ha un nou sector ara en 
desenvolupament.

Wi-fi  al bus: connectats a la xarxa a l’L79
La línia d’autobús L79, que uneix Sant Joan Despí amb la 
Diagonal i Sant Boi, ha estrenat el servei de Wi-Fi gratuït. 
És el primer bus metropolità que incorpora aquest servei. El 
servei permet, de forma gratuïta i sense publicitat, connec-
tar-se a Internet amb qualsevol dispositiu mòbil (smartpho-
ne, tauleta, ordinador portàtil...).
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Fa anys que l’Ajuntament de Sant Joan Despí treballa per te-
nir una ciutat més saludable des de tots els àmbits: poten-
ciant la pràctica esportiva, obrint zones verdes, recuperant 

els espais de natura, treballant per reduir la contaminació amb 
una mobilitat més ecològica i sostenible, potenciant la bicicleta 
per moure’ns pel municipi... 
Aquests conceptes estan ja definint el model de ciutat que tenim. 
Ara, es fa un nou pas endavant amb la posada en funcionament 
dels Camins Saludables, uns itineraris que travessen el municipi 
tot convidant-nos a caminar, a córrer o a anar tranquil·lament 
en bicicleta. Són recorreguts degudament senyalitzats i en els 
quals s’han realitzat algunes intervencions per millorar-los. El 
punt de sortida i d’arribada és a l’esplanada central del parc de la 

La ciutat com a espai 
de salut i benestar

Sant Joan Despí és una de les ciu-
tats metropolitanes on l’aposta 
per l’activitat física és més evident: 
tant per la quantitat i qualitat 
d’equipaments esportius, com pel 
desenvolupament de polítiques que 
promuen l’exercici com a element de 
benestar. Això ha fet que, ara per ara, 
Sant Joan Despí sigui la ciutat amb 
una més alta pràctica esportiva entre 
la ciutadania (per sobre del 50%) . 
‘Ment sana in corpore sano’ per una 
ciutat on viure millor.

sjd’
Tres rutes, amb inici i sortida des del parc de la 
Fontsanta, conviden a recórrer la ciutat a peu. 
L’Ajuntament ha adaptat alguns trams per permetre 
anar de nord a sud de la ciutat tot fent un passeig 
segur i saludable. Sant Joan Despí és, cada cop més, 
una ciutat més amable i sostenible.
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Sant Joan Despí estrena una 
xarxa de Camins Saludables

Amb itineraris de 4,6, 6,3 i 9,7 quilòmetres

Diumenge, 22 de març, es 
van estrenar els itineraris 
amb caminades populars

Els camins saludables ens conviden a passejar tant per 
espais naturals, com el parc Fontsanta o el riu, com pel 
nucli urbà. Diumenge 22 de març, centenars de persones 
van participar en diferents caminades per conèixer’ls

Fontsanta, des d’on surten les tres possibilitats de trajecte. Després de fer 
un recorregut per l’interior d’aquest parc de 14 hectàrees, la ruta convida 
a recórrer la ciutat fent un itinerari més curt o més llarg: des dels 
4,61 quilòmetres de la ruta 1 que baixa fins al passeig del Canal, fins 
als 9,72 quilòmetres de la ruta 3, la més llarga, que arriba fins a la 
zona del riu per tombar des d’allà cap al punt de sortida. L’itinerari 
intermedi, de 6,29 quilòmetres, marca el límit a la rambla de Josep 
Maria Jujol.
Aquests itineraris volen també donar resposta a la cada vegada més 
gran afició pel running i l’activitat física a l’aire lliure, tot adaptant la ciutat a 
una ciutadania que cada vegada es preocupa més per la salut. Es pot, a més, 
anar del nord al sud de la ciutat per uns camins agradables que afavoreixen 
una mobilitat urbana on la sostenibilitat és cada vegada més present.
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L’objectiu de convertir l’actual autopista B23 en un passeig urbà que connecti amb la 
Diagonal ha fet un primer pas amb el compromís dels ajuntaments

Acord per reformar l’autopista B23
Els alcaldes implicats signen l’acord per tirar endavant el projecte

Primer pas per fer realitat la trans-
formació de l’autopista B23. Els 
alcaldes de Sant Joan Despí, 

Antoni Poveda; de Barcelona, Xavier 
Trias; de Sant Just Desvern, Josep Per-
pinyà, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar 
Díaz, han sigant un acord que com-
promet els quatre ajuntaments, con-
juntament amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), a treballar per 
fer realitat la transformació de la B23 
en un passeig urbà que connecti Sant 

Joan Despí amb la Diagonal.
L’acord, rubricat el 19 de març al cen-
tre cultural Mercè Rodoreda de la 
nostra ciutat, permet que es comenci 
a treballar en el projecte amb l’objectiu 
que aquesta autopista tingui un caràc-
ter similar al de la Diagonal, prolon-
gant l’avinguda amb 5 nous quilòme-
tres que se sumarien als 10,5 actuals i 
que arribaria, des d’aproximadament 
el parc Cervantes fins a la zona de 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper de 

Sant Joan Despí.
Actualment, la B23 és una via ràpi-
da dedicada exclusivament a vehicles 
motoritzats. No té vials laterals per al 
trànsit local dels municipis que tra-
vessa, ni plataformes per al transport 
públic i, per tant, no permet l’accés a 
vianants i bicicletes, i impossibilita 
qualsevol activitat urbana i edifica-
cions properes. Tot això, a banda de 
ser una barrera que trenca pel mig els 
municipis que travessa.

“Posem la directa per transformar 
l’autopista en una gran via urbana”

“És un acord històric que, per la seva importància, és un projecte 
d’àmbit nacional. Avui posem la directa per transformar aquesta au-
topista en una gran via urbana del Llobregat al Besòs”, amb aquestes 
paraules, l’alcalde de Sant Joan Despí —a la foto, signant l’acord amb la 

resta d’alcaldes– va remarcar la importància de l’acord signat entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i els quatre ajuntaments implicats en un 

projecte “de gran abast, que tot just ara acaba d’arrencar i  que potser 
es realitzi en diferents fases”, va assenyalar Poveda, que va voler recordar 

també que aquesta transformació té associades moltes possibilitats de 
desenvolupament econòmic per a la ciutat.

Pilar Díaz (Esplugues), Xavier Trias (Barcelona), Antoni Poveda (Sant Joan Despí) i Josep Perpinyà (Sant Just Desvern)
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El gran passeig que ‘esborrarà’ l’autopista
La transformació de l’autopista, tot i no fer-la desaparèixer, minimitzarà el seu 
impacte i generarà nous elements d’activitat ciutadana; millorarà la mobilitat 
amb carrils bici i per al transport públic; connectarà els barris i els municipis, i 
generarà més zones verdes. Ara es començarà a redactar el projecte que concre-
tarà totes les actuacions projectades i que faran que la Diagonal sigui metropo-
litana, que arribi del Besòs al Llobregat.

La intervenció que està estudiant l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona consiteix en 
la creació de vies laterals que permetrien 
als municipis ara separats per la B23 crear 
noves zones residencials, amb serveis, 
etc. a tocar de l’autopista, que mantin-
dria l’estatuts de via ràpida. Aquestes vies 
paral·leles acollirien tots els mitjans de 
transport (vianants, bicicletes, transport 
públic i transport privat).

Cobriment de la via ràpida
També es plantegen alternatives de millo-
ra en punts específics, amb el cobriment 
de la via per crear nous espais públics, 
com ara zones verdes  i lleure ciutadà, i 
facilitarien als habitants dels municipis 
arribar a l’altra banda a través d’un pas-
seig. En el cas de Sant Joan Despí, la B23 
es cobriria en el tram del sector Bellavis-
ta, al barri de Pla del Vent-Torreblanca, 
que quedaria enllaçat amb Residencial 
Sant Joan. També s’ampliria el pont de 
l’autopista a la zona de TV3, que esdevin-
dria un nou pas per acostar-nos a Sant 
Just Desvern.

Contactes amb l’Estat 
i la Generalitat
Les administracions impulsores de la ini-
ciativa ja han començat a treballar. S’ha 
iniciat els contactes per tal d’obtenir el 
traspàs d’aquesta via (propietat del Minis-
teri de Foment) i perquè la Generalitat si-
gui una part activa d’aquest projecte. Tot i 
això, és una gran actuació que es troba en 
una fase inicial. De moment, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona ha encarregat a 
l’empresa Barcelona Regional que comen-
ci la redacció del projecte.

Recreació virtual del cobriment de l’autopista i plantejament d’actuació a la zona de Pla del Vent-
Torreblanca, on l’autopista es cobriria per la zona de Bellavista

Actuació proposada a la zona del pont de TV3, que serà més ample amb espais verds i per al passeig
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Els infants ajuden a crear un 
mural artístic al pont de l’AVE

Integració en el paisatge del viaducte del tren d’alta velocitat, a la zona del riu

10 dels pilars d’aquesta infraestructura ferroviària recorden, a través d’una obra 
artística, la natura, l’obra de Jujol i l’imaginari popular santjoanenc

El viaducte de l’AVE que travessa la ciutat ara és més 
artístic. El passat diumenge 15 de març, al voltant 
d’una seixantena d’infants van col·laborar en la 

creació d’un mural d’aquesta infraestructura que hi ha 
l’espai fluvial de Sant Joan Despí. Dirigits per la creado-
ra Montserrat Casacuberta, els nens i nenes van recrear 
diferents escenes de la natura i els contes com ara conills, 
papallones, arbres, ocellets, cavalls, etc. en dos pilars del 
viaducte de l’AVE. L’objectiu d’aquest projecte, impulsat 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i ADIF, és integrar aques-
ta estructura de formigó en el paisatge i reflectir-hi la 
presència del municipi a través d’elements naturals i del 
seu imaginari. Un equip de quatre creadors dirigits per 
la professora del Centre Universitari de Disseny BAU, 
Montserrat Casacuberta és l’encarregat de fer aquest mu-
ral que ocupa 5.000 metres quadrats. A partir d’ara passe-
jar per aquest espai serà molt més agradable.

Montserrat Casacuberta (a la imatge, amb l’alcalde) és professora del Centre 
Universitari de Disseny BAU. Ella i un equip de quatre artistes més han estat els 
encarregats de dissenyar i crear aquests murals: “Quan em van fer l’encàrrec, 
el repte era integrar una estructura força impactant, de formigó, en 
una zona natural que, a més, és molt freqüentada per ciutadans que 
passegen, fan esport.... Era evident que els motius naturals havien de ser 
una peça clau, però també d’altres vinculats a la ciutat, com els gegants i 
el drac, i l’obra de Josep Maria Jujol”. Aquests dibuixos als pilars i un cel que 
canvia des de l’albada a la vesprada han fet més artístic aquest passeig.
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L’empremta dels nens i les nenes de Sant 
Joan Despí. La seva traça amb el dibuix 
quedarà plasmada en un viaducte, que 
ara, després d’aquesta intervenció podríem 
anomenar peça artística. En el sentit de 
les agulles del rellotge, el Martí Garriga, la 
Jana Mercader, el Mario Simón i la Martina 
Sánchez, quatre dels seixanta infants que 
van participar en la jornada artística

Una seixantena de nens
 i nenes de la ciutat han 

aportat la seva creativitat

Un mural de 5.000 metres quadrats. És una infraestructu-
ra dura i travessa una zona natural al costat del riu. És el 
viaducte de l’AVE que ara, després d’aquesta intervenció 
ha omplert l’espai d’un simbolisme que ens recordarà per 
sempre la natura, les mans creatives de Jujol, les fàbules, 
el drac Braulio i els gegants Joan Pi i Pomereta
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El número de delitos “es el más bajo de los últimos cuatro años”, según los Mossos

La ciudad registra un descenso del 6,3% 
en delitos y faltas durante el año 2014

Reunión de la Junta Local de Seguridad

L a Junta Local de Seguridad (Ayuntamiento, Policia 
Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional y Guardia 
Civil) se reunió el 16 de marzo para evaluar las inter-

venciones policiales registradas en Sant Joan Despí durante 
el año 2014. En esta ocasión también participaron repre-
sentantes de la comunidad educativa, de las asociaciones de 
vecinos y del comercio.
Según Ramón Chao, inspector de los Mossos, en el último 
año, en Sant Joan Despí, “se han reducido los hechos delic-
tivos en un 6,3% respecto al año 2013”. El número de deli-
tos del año 2014 ha sido “el más bajo de 
los últimos 4 años”. La reducción se ha 
dado tanto en delitos como en faltas, ba-
jando un 7,1% y un 5,2 respectivamente. 
Los datos más significativos han sido la 
gran disminución de robos en interior 
de vehículos, que se ha reducido con un 
37,1% y la de los robos violentos con una reducción en la 
ciudad de un 30% en todas sus modalidades.
Respecto a los servicios realizados por la Policia Local, en 
2014 se realizaron un total de 15.506 acciones, un 4,27% 
menos que en 2013, que fue de 16.198. La mayoría de estas 

actuaciones se centraron en el ámbito de tráfico y policía de 
proximidad, con 6.435 y 4.716 acciones, respectivamente.
Entre otros aspectos, la reunión puso sobre la mesa la evo-
lución de las actuaciones y denuncias de las ordenanzas 
relacionadas con el civismo. En 2014 se registraron 167 de-
nuncias vinculadas a este apartado, 37 de las cuales se refie-
ren al ámbito de los animales de compañía (disminuyendo 
respecto a 2013, cuando se registraron 43). Por contra, au-
mentaron las denuncias relativas a residuos, concretamente 
las relativas a los sacos y contenedores de escombros en la 

vía pública (50 en 2014, frente a 32 de 
2013).
En la reunión se puso de manifiesto 
el alto grado de colaboración entre 
los cuerpos policiales como una de 
las claves para mantener índices de 
criminalidad tan bajos. Los represen-

tantes vecinales asistentes a la junta, según recoge el acta de 
la sesión, felicitaron la labor de los cuerpos policiales y el 
acalde, por su parte, manifesto la necesidad de seguir “tra-
bajando de forma coordinada para continuar disminu-
yendo los hechos delictivos en la ciudad”.

A la izquierda, el inspector Ramon Chao. Sobre estas líneas, la Junta Local de Seguridad del 16 de 
marzo a la que asistieron representantes de las organizaciones vecinales, educativas y comerciales

La colaboración entre las 
diferentes fuerzas policiales, 

fundamental 
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L’alcade dóna compte de la liquidació 
del pressupost municipal de l’any passat

S’han fet inversions sense augmentar l’endeutament

El consistori tanca l’exercici en positiu i manté, un any més, unes finances marcades 
per l’equilibri pressupostari

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí corresponent a l’exercixi de 2014 s’ha 
trancat en positiu. L’alcalde, Antoni Poveda, 

en va donar compte al Ple municipal correspo-
nent al mes de març, tot ressaltant el fet que, “un 
any més, l’Ajuntament tanca l’exercici en situació 
d’equilibri pressupostari, acomplint amb tots els 
programes i serveis municipals”. Poveda va des-
tacar que, a banda del resultat posititu dels comptes 
públics municipals, s’ha reduït la càrrega financera 
i l’Ajuntament ha realitzat durant l’any passat dife-
rents inversions “sense haver de demanar crèdit 
i augmentar l’endeutament –gràcies a les aporta-
cions d’altres administracions, bàsicament la Dipu-
tació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB)– i s’ha ajudat molta gent en situació 
de necessitat”. De fet, la partida dels programes de 
serveis a la persona i protecció social ha suposat un 
31% del total (amb 10,9 milions, d’un total de 35,3 
milions del capítol de despeses), sent la partida més 
gran del total pressupostari.

El Ple municipal va rebre informació de mans de l’alcalde sobre 
la liquidació del pressupost  de l’any passat

La Institució Cultural d’Arts i Humanitats, 
ICARTH, farà el proper 18 d’abril, de 10 a 14 
h, una jornada de portes obertes per donar 
a conéixer la seva oferta formativa. El centre 
tornarà a oferir el cicle formatiu de grau 
mitjà Assistència al Producte Gràfic Inte-
ractiu, tot i que s’està treballant per ampliar 
l’oferta a altres cicles. En aquest centre també 
es realitza la prova específica d’accés als 
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. La 
propera convocatòria es farà el 17 de juny 
(inscripcions, del 29 de maig al 5 de juny).

18 d’abril: l’ICARTH organitza una 
jornada de portes obertes

L’alumnat va fer el taller Comunica en qual van participar 18 joves 
dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, i de 
l’Esplai El Nus. En total s’han fet tres sessions per millorar les habilitats 
socials, les capacitats comunicatives i l’expressió oral. El taller forma 
part d’un programa de foment de la metodologia d’Aprenentatge i 
Serveis que desenvolupa ESADE, en aquest cas amb la col·laboració de 
l’Esplai el Nus.

Alumnes d’ESADE fan classes a Sant Joan Despí



16

CALENDARI DE MATRICULACIÓ 
Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de 
maig (on line a través de www.sjdespi.cat, o 
presencial a l’Àrea de Serveis a la Persona, de 
dilluns a divendres de 10 a 14 hores)

Publicació de llistes baremades: 25 de maig

Termini de reclamacions: 26, 27 i 28 de maig

Publicació de llistes amb número assignat 
per al sorteig: 1 de juny

Sorteig per determinar l’ordenació de 
sol·licituds: 4 de juny 

Publicació definitiva d’alumnes admesos 
amb dia i hora de matriculació: 8 de juny

Matrícula (Àrea de Serveis a la Persona): 
del 10 al 15 de juny de 9 a 14.30 hores

Informació: Departament d’Educació i Família 
de l’Ajuntament, 93 477 00 51



17

Nous àlbers, pollancres o ginestes 
omplen la ribera del Llobregat al costat 

de la passera en una nova replantada 
convocada pel Consell dels Infants

Nova plantada popular al riu

A dalt, les famílies 
plantant els seus ar-
bres. A sota d’aquesta 
imatge, l’alcalde, An-
toni Poveda i els nens 
i les nenes del Consell 
dels Infants amb el 
seu arbre plantat; una 
nena rega l’exemplar 
plantat i a la petita, 
fotografia d’un dels 
tallers que es van 
organitzar aquesta 
jornada

La ribera del Llobregat a Sant Joan Despí compta des de 
l’1 de març amb 150 arbres i arbustos més gràcies a una 
nova plantada feta per petits escolars i les seves famílies al 

Bosc dels Infants, en aquesta ocasió al costat de la passera que 
ens connecta amb Sant Boi. Des del 2007, any de la primera 
plantada, la ribera del riu s’ha repoblat amb uns 1.250 arbres i 
arbustos, i ha recuperat el bosc de ribera típic de la zona incre-
mentant el seu valor natural.
Aquesta ha estat la cinquena plantada a la vora del riu, que va 
començar a créixer a iniciativa del Consell dels Infants l’any 
2007. Des de llavors, cada dos anys, es convoca petits infants i 
les seves famílies a participar en aquesta plantació per fer més 
gran aquest bosc riberenc. En total s’han plantat al voltant de 
1.100 arbres i arbustos, als quals hem de sumar els 150 àlbers, 
pollancres, salzes, vimeteres o ginestes que es van plantar el 
passat diumenge. En total 1.250 exemplars que han ajudat a 
millorar la biodiversitat d’un espai del qual ja gairebé ningú re-
corda com estava de degradat. El lloc escollit en aquesta ocasió 
ha estat la zona de la passera que travessa el riu i connecta els 
marges esquerre i dret entre Sant Joan Despí i Sant Boi, que es 
va inaugurar ara fa poc més d’un any. Una zona que ha guanyat 
vida des de l’obertura d’aquest pas que connecta els espais flu-
vials del Llobregat. 

Una jornada familiar
A més de la replantació, les famílies van participar en tallers 
sobre l’entorn natural, agrícola i fluvial perquè els infants pren-
guin consciència de la necessitat de preservar-lo. L’alcalde, An-
toni Poveda, i els nens i les nenes del Consell dels Infants també 
van plantar un arbre, un dels moments més simbòlics, ja que 
va ser aquest Consell l’impulsor d’aquest Bosc dels Infants, que 
any rere any ha posat el seu gra de sorra per retornar la natura a 
l’entorn del Llobbregat.

El Bosc dels Infants 
suma 150 nous 
arbres i arbustos
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Gràcies per ajudar-nos a fer-lo més gran!

Aquí teniu les fotografies dels nens i les nenes que van participar en 
la darrera plantada del Bosc dels Infants. Tots han plantat el seu ar-
bre per ajudar a fer créixer un bosc que fa anys era una utopia, i ara 
és una realitat. Aquestes cares són l’autèntica llavor del futur.

Les cares 
         del Bosc dels Infants
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Gràcies per ajudar-nos a fer-lo més gran!
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281 viviendas mejorarán gracias a 
ayudas para la rehabilitación
Casi la mitad de las subvenciones que el Àrea Metropolitana ha otorgado servirán para 
remodelar fachadas, instalar ascensores y suprimir barreras arquitectónicas

Más de 700 vecinos, beneficiados

El Plan de Ayudas a la rehabilitación que el Área Me-
tropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento pusie-
ron en marcha en noviembre beneficiará a más de 

700 vecinos que podrán acometer las mejoras que habían 
solicitado. El Àrea ha aprobado 31 expedientes –de co-
munidades de vecinos y particulares– que representarán 
mejoras para 281 viviendas. Así, la mayoría de peticiones 
que se han aprobado se utilizarán para instalar ascenso-

res y otras mejoras de accesibilidad (el 25,81%);  reformar 
las fachadas (un 22,5%) y el restante 51,61% para la ade-
cuación de instalaciones energéticas, como cambios de 
ventanas, sustitución de calderas por otras más eficientes, 
etc. El objetivo de este plan es mejorar las condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de las 
viviendas, y para ello, se ofrecía una ayuda para financiar 
parte de las obras. 

El Ayuntamiento ha renovado los seis bucs de ensayo 
(dos equipados y 4 sin equipar) del Casal de Joves El 
Bulevard. Además de pintar el espacio, se ha mejorado 
la acústica de los más utilizados, y se ha instalado un 
sistema de entrada electrónico que permite ele acceso 
a los bucs no equipados fuera del horario habitual del 

casal. Los bucs son un espacio ideal para que los jóve-
nes con inquietudes musicales dispongan de un lugar 
adecuado para ensayar a precios económicos. Además, 
la gente joven de la ciudad dispone de descuentos espe-
ciales. Más información sobre horarios y condiciones 
de uso en El Bulevard.

Puesta a punto 
de los bucs de 
ensayo del Casal 
de Joves 

Una buena parte de las subvenciones  se 
dedicarán a la mejora de fachadas y la 
instalación de ascensores
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Ejercicio, también en las plazas
En las plazas del Sol Solet, de la Pau  y del Mercat

Las plazas han incorporado en las úl-
timas semanas diferentes elementos 
para que la gent gran pueda hacer 

ejercicios suaves de mantenimiento. Los 
“juegos” se han colocado en la plaza del 
Sol Solet, del Mercat y de la Pau. Estos 
elementos son una manera saludable y 
sencilla de estar en forma mientras dis-
frutamos de un rato de ocio.
En la plaza del Sol Solet, en el barrio 

Centre, se han instalado pedales en un 
banco y en dos sillas individuales, y otro 
elemento que ayuda a ejercitar los brazos 
haciendo girar una especie de espiral; en 
la plaza del Mercat, en el barrio de les 
Planes, se han colocado cuatro pedales 
en dos bancos y dos elementos más para 
realizar estiramientos, mientras que la 
plaza de la Pau, en el barrio de Pla del 
Vent-Torreblanca, se han puesto dos 

pedales y un elemento de estiramiento. 
Poco a poco la ciudad ha ido incorporan-
do estos elementos en parques y plazas, 
espacios muy frecuentados por la ciu-
dadanía. Los que ahora se acaban de co-
locar se suman a los ya existentes desde 
hace años en el parque de Sant Pancraç y 
de la Fontsanta. Estos elementos ayudan 
a fortalecer los músculos y mejoran la 
coordinación y la respiración. 

La gent gran ya dispone de nuevos aparatos para realizar actividades de mantenimiento

SETMANA DE LA GENT GRAN,del 5 al 15 de mayo
Recogida de tiquets en los centros cívicos, 
el Ayuntamiento y el Área de Servicios 
a la Persona

El Departament de Gent Gran del Ayuntamiento ya lo 
tiene todo a punto para una nueva edición de la semana 
de las personas mayores, del 5 al 15 de mayo. Para partici-
par en algunas de las actividades hay que recoger tickets, 
a partir del 14 de abril. Estas actividades son: mañana de 
ejercicio y desayuno en las pistas Ugalde (5 de mayo); 
teatro (10 de mayo); muestra de pasteles y habaneras (12 
de mayo) y merienda y baile de clausura (15 de mayo).

Máquinas de ejercicio suave para las personas 
mayores, de izquierda a derecha, en las plazas del 
Mercat, del Sol Solet i de la Pau
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La plaça de Catalunya serà més 
verda després de les obres

També s’acabaran les obres de l’aula de cuina que s’està construint a al mercat 
del Centre que el proper mes ja farà els primers tallers culinaris

L’espai públic de la ciutat millora amb 
intervencions a carrers i places

El carrer Jacint Verdaguer i la plaça de Catalunya, a punt a l’abril

A l’abril, les obres de millora de 
la cèntrica plaça de Catalunya, 
al barri Centre, i el carrer de 

Jacint Verdaguer, a la zona industrial, 
estaran enllestides. Dues intervencions 
que milloraran l’espai públic de la ciu-
tat. També a l’abril estarà enllestida 
l’aula de cuina que s’està fent al mercat 
del Centre.

Plaça de Catalunya. Les obres deixa-
ran una plaça més verda i amable per 
gaudir d’aquest cèntric lloc del barri 
Centre. D’una banda, es construirà 
una gran jardinera al lateral a tocar del 
carrer Torrent d’en Negre, on es planta-
ran tres arbres i es construirà un banc 

continu; es col·locaran unes petites jar-
dineres en la part central de la plaça; es 
construirà una pèrgola, i es millorarà 
la il·luminació. La previsió és que les 
obres s’allarguin fins a mitjan abril.

Carrer de Jacint Verdaguer. La in-
tervenció se centra al tram situat entre 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 
i les vies del tren. La zona intervingu-
da, que travessa el polígon industrial 
Fontsanta, passarà a tenir un tracta-
ment més urbà: amb una actuació so-
bre la vorera nord en la qual s’ordenarà 
l’aparcament i es farà un carril bici. 
Amb aquesta actuació es facilita la 
mobilitat ciutadana a peu o en bici, i 

s’obre una nova alternativa per accedir 
de manera sostenible i més amable en-
tre dos nuclis de la població, a la ve-
gada que facilita l’accés a importants 
equipaments com l’estació de la Renfe 
i l’escola Joan Perich Valls. 

Aula de cuina al mercat del Centre. 
També continuen a bon ritme les obres 
de l’aula de cuina al mercat del Cen-
tre, que dinamitzarà l’activitat d’aquest 
equipament municipal. En aquesta 
cuina es faran cursos (alguns de ma-
nera conjunta amb l’Escola Munici-
pal d’Art), tallers i maridatges dins de 
l’horari del mercat. A l’abril ja es faran 
els primers tallers.

La reforma del carrer Jacint 
Verdaguer, a la zona 
industrial, inclou la 

construcció d’un carril bici

El carrer de Jacint 
Verdaguer, a la 
zona industrial, 
esdevindrà més 
amable

L’aula de cuina dinamitzarà el Mercat del Centre
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Aquesta primavera, Sant Joan 
Despí s’omple de cultura

Festes de primavera, Sant Jordi, activitats infantils, teatre, música, caminades...

Durant el mes d’abril, i bona part de maig, la ciutadania pot participar en una quarantena 
de propostes molt variades. Cultura, festa i tradició amb l’arribada del bon temps

LA CULTURA

Abril i maig concentraran una bona part de les pro-
postes culturals que ha preparat l’Ajuntament i les 
entitats abans de l’arribada de la Festa Major, al 

juny. Tot i que hi ha una dada molt destacada al calendari 

d’activitats, Sant Jordi, abans i després les places i els equi-
paments s’ompliran de moltes activitats adreçades a tots 
els públics. Us fem un tastet de les moltes possibilitats que 
tenim per gaudir de la cultura.

Festes de primavera a l’Eixample i al 
barri Centre, 12 i 19 d’abril

El diumenge 12 d’abril, l’Associació de Veïns i 
Veïnes de l’Eixample ha preparat una nova edició 
de la Festa de la Primavera on hi haurà un mercat 
d’intercanvi i de segona mà, un altre dedicat als 
infants, inflables, intercanvi de llibres, etc. Serà a 
la plaça del Sol Solet. D’altra banda, el 19 d’abril, 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Pi organitza la 
Festa de la Primavera del barri Centre amb espec-
tacles i activitats al passeig del Canal.

Caramelles
Els dies 11 i 12 d’abril, el Cor de Flora 
cantarà les tradicionals caramelles pels 
carrers del barri Centre.

Trobada de gegantons i capgrossos
Serà el dissabte18 d’abril quan veurem 
la cercavila d’escoles i esplais al barri 
Centre.

20 anys de la biblioteca
Brindis especial per commemorar les 
dues dècades de la Miquel Martí i Pol. 
Hi haurà un pastís d’aniversari especial i 
als participants se’ls regalarà un punt de 
llibre especial aniversari. Serà el dia 23 
d’abril a les 17.30 h. A les 20 h es farà un 
concert en homenatge a Miquel Martí i 
Pol a càrrec del grup vocal Despistats.

Tallers... de flors i rams, 
d’hort urbà per a les famílies, 
d’scrapbooking, de cuina, etc. són 
algunes de les propostes més inte-
ressants per a aquest mes d’abril. 
Consulteu dies i horaris a l’agenda 
(pàgs. 32-33).
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Presentacions i signatura de llibres, parades de roses i llibres, correfoc...

Tot a punt per Sant Jordi

Durant els dies previs a Sant Jordi, el 23 
d’abril, es farà un bon grapat d’activitats 
en què els llibres seran els protagonistes. 

Una estona amb... portarà a Sant Joan Despí 
l’escriptor i traductor Pius Alibek Hermez (16 
d’abril, biblioteca Miquel Martí i Pol). Meda-
lla d’Honor de Barcelona, Alibek també és un 
referent en la lluita per la pau. El 22 d’abril (a 
les dues biblioteques) es farà la presentació de 
llibres d’autors i autores locals que l’endemà 
estaran signant llibres a la plaça de l’Ermita i 
davant de la biblioteca Miquel Martí i Pol. A 
més, el 30 d’abril (biblioteca Mercè Rodoreda, 
18 h)  l’escriptor Enrique Vila-Matas participarà 
en una sessió oberta a la ciutadania del club de 
lectura sobre el seu llibre Dublinesca. I arriba 
el gran dia. El 23 d’abril, dia de Sant Jordi, 
les places de l’Ermita, de l’Estatut, de M. Aurèlia 
Capmany i la de davant del Centre Miquel Martí 
i Pol acolliran les tradicionals parades de roses 
i llibres de 9 a 21 hores. Durant la tarda es faran 
diferents activitats com animació infantil, un 
concurs de pintura i ballada de sardanes plaça 
de l’Ermita, mentre que davant del Centre Mi-
quel Martí i Pol hi haurà jocs tradicionals. 

Nit de foc i bèsties al barri Centre. La Colla de Diables de 
Sant Joan Despí comença a preparar el correfoc de primavera, 
que aquest any serà molt especial, ja que per primera vegada 
es farà amb colles de diables infantils. Per escalfar l’ambient 
hi haurà animació i una cercavila medieval amb xanquers i 
personatges màgics. Així, de 19.30 a 20.30 h es farà la con-
centració de tabalers i la plantada de bèsties a la plaça de 
l’Ermita, de 20.45 a 21 h s’iniciarà el correfoc i  a les 22.30 h 
hi haurà la concentració de colles per l’acte final a la plaça de 
la Sardana. L’itinerari del correfoc serà el següent: carrer Bon 
Viatge, plaça de l’Església, Baltasar d’Espanya, Major, Jacint 
Verdaguer, Catalunya, Domènec i plaça de la Sardana.

Dissabte 25 d’abril, 
primer correfoc de diables 
infantils de Sant Joan Despí

Parades de roses i llibres a les places de l’Ermita, de l’Estatut, de M. Aurèlia Capmany, 
i davant del Centre Miquel Martí i Pol, el dia de Sant Jordi, de 9 a 21 hores
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“Volem que la ciutat surti al carrer 
i gaudeixi d’aquesta gran festa”

Quan queden menys de dos mesos per acollir la XVIII 
Trobada Nacional dels Tres Tombs, el 10 de maig, el cap 
de colla dels Geganters de Sant Joan Despí, Santi Riba, 

ens explica com tenen tots els preparatius d’aquest esdeveni-
ment, “el més important de l’any de la temporada dels Tres 
Tombs”, assenyala amb l’orgull d’acollir una celebració tan im-
portant en el món de la cultura popular catalana com aquest.
El llistó és alt, però Riba està segur que la ciutat i, sobretot, els 
ciutadans i ciutadanes s’abocaran en aquesta celebració tal i com 
va passar en la celebració dela Ciutat Gegantera, el 2007: “Aque-
lla celebració va ser un abans i un 
després en el món geganter català. 
I volem que aquest any passi el ma-
teix però amb els Tres Tombs”. Serà 
la festa gran i la cloenda de la tempo-
rada d’aquesta festivitat que s’inicia 
al gener, pels volts de la festivitat de 
Sant Antoni Abat. I perquè sigui tot 
un èxit cal la participació ciutadania “que ompli els carrers i 
surti a gaudir de totes les activitats que es faran, i que també 
s’impliqui com a voluntari. Aprofito per fer una crida a les 
persones que hi vulguin participar com a voluntaris i volun-
tàries, una tasca fonamental, ja que no només fan un cop de 
mà en l’organització, sinó que acaben sent ambaixadors de la 
ciutat, del seu patrimoni i del seu tarannà”. 

60 colles dels Tres Tombs a Sant Joan Despí
Entre les primeres xifres que ja ens pot confirmar Santi Riba es 
troben les 60 colles dels Tres Tombs que ja han dit que sí a la seva 
participació, “això pot representar al voltant d’un centenar de 
carros i carruatges, i un nombre molt elevat de cavalls. Hem 
previst que aquesta jornada vindran uns 700 carreters”. Riba 
recorda que per fer més participativa la festa hi ha la possibilitat 
de llogar un carruatge “una opció a la qual poden accedir els 
particulars i, sobretot, entitats, escoles o esplais”. 
Aquesta trobada, però, serà molt més que la trobada del dia 10 

de maig, ja que durant els dies previs es 
faran altres activitats relacionades amb 
el món de la pagesia “com activitats 
a les escoles, un mercat de pagès des 
del 8 de maig i durant tot el cap de se-
tmana, i el descobriment d’una nova 
escultura que es dedicarà al món de 
la pagesia, en concret a la poma cara-

bruta, un dels cultius que fa anys era molt tradicional a Sant 
Joan Despí”, explica Riba amb certa nostàlgia “per a molts, 
l’olor de poma, és l’olor que recordem del Sant Joan Despí de 
fa molts i molts anys”. 
Si voleu seguir totes les novetats que envolten aquest gran es-
deveniment entreu al web www.sjdespi.cat i al de la Colla de 
Geganters www.gegants-sjdespi.org.

El responsable de la colla que organitza l’esdeveniment convida la ciutadania a 
participar en l’esdeveniment més important de la temporada dels Tres Tombs

“Volem rememorar l’èxit 
participatiu que va suposar 

la Ciutat Gegantera, al 2007”

Santi Riba, cap de la Colla de Geganters de Sant Joan Despí
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La temporada d’espectacles, 
arriba a l’equador amb grans obres

Tirant lo blanc, El crèdit,... i moltes més actuacions

El testigo, de Rafael Álvarez, El Brujo, cancel·lada el 21 de febrer per malaltia del 
protagonista, es representarà el divendres 5 de juny

Abril i maig teatrals. La temporada als escenaris santjoa-
nencs arriba a l’equador de la programació amb molts 
espectacles encara per gaudir. Abril serà especialment 

intens amb teatre (El crèdit –les entrades ja estan exhaurides–, 
i Tirant lo blanc); actuacions infan-
tils (Kissu i Bitels per a nadons); mú-
sica (amb la cantautora Merche...); 
monòlegs (Dani Martínez), mentre 
que la dansa de Capricis i el Tribut 
a Mecano, seran els protagonistes al 
maig.

Nova data de l’obra El testigo
La temporada es clourà el 5 de juny amb El testigo, que es va 
cancel·lar per malaltia del protagonista, Rafael Álvarez, El 

Brujo. Les entrades comprades mantenen la butaca assigna-
da, mentre que si es vol la devolució cal adreçar-se al Centre 
Cultural Mercè Rodoreda (si les van comprar a taquilla), men-
tre que els que les van comprar per Internet cal que enviïn un 

correu a cultura@sjdespi.net on se’ls 
informarà de com es farà la devolució.

Tirant lo blanc, teatres en xarxa 
Després de les representacions al Tea-
tre Nacional de Catalunya, la ITNC 
Jove Companyia d’aquest teatre visita 
Sant Joan Despí gràcies a la iniciativa 

deTeatres en xarxa, una proposta per acostar el teatre als mu-
nicipis, de la qual forma part la nostra ciutat juntament amb 
Sant Boi, Sant Andreu de la Barca, Tordera i Barberà del Vallès.

La jove companyia del 
Teatre Nacional de Catalunya 
presenta una nova versió de 

Tirant lo blanc

Entra
des exhaurid

es

Entra
des exhaurid

es
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L’escultura pren la 
sala d’art del Centre 
Jujol-Can Negre

L’autor aragonès Mariano Andrés 
Vilella presenta Vida en movimiento, 
un recull d’algunes de les seves obres 
més representatives

L’escultura torna a la Sala d’Art del 
Centre Jujol-Can Negre aquest 
mes d’abril. L’artista aragonès 

Mariano Andrés Vilella presenta, del 
16 d’abril al 10 de maig, Vida en mo-
vimiento una selecció d’algunes de les 
peces més rellevants d’aquest expe-
rimentat escultor que ha exposat i té 
moltes obres al carrer arreu del món. 
Segons el crític d’art Josep Maria Ca-
dena, “llum i moviment, sentit de 
l’equilibri en les formes que cerquen 
la perfecció de la tercera dimensió 
del cercle, l’esfera. Aquesta, al meu 
entendre, dóna total impuls a l’obra 
escultòrica de Mariano Andrés”. For-
mes esfèriques que, sobre la pedra i el 
marbre, materials predominants en la 
mostra, conformen el món creatiu de 
l’escultor.
D’altra banda, també al Centre Jujol-
Can Negre i fins al 12 d’abril encara 
podem gaudir de la pintura abstracta 
de Montserrat Viaplana.

A dalt, una de les escultures de Mariano Andrés 
Vilella. Sobre aquestes línies, la pintora Montserrat 
Viaplana, que exposa fins al 12 d’abril, juntament 
amb l’alcalde i el regidor de cultura

tens una 
cita al
parc 

Fontsanta
activitats esportives, 

culturals i de medi ambient 
per a tota la família 

i pots fer salut recorrent els camins saludables

sjd’

Trobaràs també obert el Xiringuito del Parc
dissabtes i diumenges des d’abril i fins a la Festa Major, d’11 a 18 hores

del 12 d’abril fins al 14 de juny,
cada diumenge, a les 11 del matí
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Quatre 
anys de
treball 

en xarxa
Miquel Martí i Pol i Mercè 

Rodoreda, dues 
biblioteques al servei 

de les necessitats de la 
ciutadania

En 20 anys Sant Joan Despí ha con-
solidat un model de xarxa de bi-
blioteques que ha desenvolupat un 

treball coordinat per garantir l’accés igua-
litari dels ciutadans a aquests serveis. La 
primera pedra d’aquest model de treball 
es va posar el 1995 amb l’obertura de la 
Miquel Martí i Pol, servei que es va am-
pliar el 2011 amb la Mercè Rodoreda. Des 
d’aleshores, la Miquel Martí i Pol funciona 
com una biblioteca de proximitat, men-
tre que la Mercè Rodoreda fa el paper de 
biblioteca central, un sistema de treball 

en xarxa. En aquest sentit, les dues bi-
blioteques s’han adaptat al propi entorn 
oferint serveis en tres eixos: informació, 
formació i cultura, que es reflecteixen 
en una extensa programació d’activitats 
i serveis presencials, i darrerament on 
line amb una forta presència a les xarxes 
socials. Un servei públic de qualitat que 
mira l’horitzó amb un objectiu: donar el 
màxim de servei a la ciutadania. I les xi-
fres avalen el bon funcionament d’aquests 
equipaments que en el darrer any ha rebut 
208.201 visites i s’han prestat 124.478 do-

cuments. En l’actualitat la xarxa de biblio-
teques de Sant Joan Despí compta amb un 
fons de 100.916 documents.

20 anys de cultura i participació 
D’altra banda, la biblioteca Miquel Martí i 
Pol continua aquests dies celebrant el seu 
vintè aniversari, que tindrà el punt àlgid 
durant el mes d’abril, coincidint amb la 
inauguració oficial de la biblioteca ara fa 
dues dècades. Aquest any també fa vint 
anys de l’obertura dels centres cívics de les 
Planes i el de Sant Pancraç.

La Miquel Martí i Pol i la Mercè Rodoreda formen la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí

Si al març les jornades solidàries Utopies concretes 
per un món millor ens van proposar reflexionar so-
bre els murs i la globalització amb l’exposició Els 
murs de la vergonya (fins al 2 d’abril al Centre Mer-
cè Rodoreda), i una xerrada amb el president del 
Comitè Català d’Ajuda al Refugiat, Miquel Pajares 
(26 de març), a l’abril les activitats aniran al voltant 
del fracàs de la resposta internacional a una crisi sa-
nitària com va ser l’ebola. Comptarem amb la par-
ticipació del periodista Bru Rovira (9 d’abril) i de 
Marta Trayner, de l’entitat Creu Roja. També es farà 
la mostra de les malalties de la pobresa. Totes dues 
activitats, al Centre Cívic les Planes.

Les Utopies reflexionaran 
sobre les crisis sanitàries

La 18a edició del concurs dels 
Òscars ja té guanyador

A l’esquerra, Antoni Carol Mestre guanyador del concurs amb 
Àngels Gisbert, directora de la bilbioteca Miquel Martí i Pol, 
i Raül Sanz, el participant amb menys encerts. Carol Mes-
tre ha aconseguit 19 dels 24 encerts possibles, i rebrà com a 
premi dues entrades al cinema i la banda sonora d’una de les 
pel·lícules guardonades.
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dia internacional de les dones • dia d’andalusia • portes obertes del centre obert • grups de conversa • 
intercanvi d’estudiants • sopar de carmanyola • visites escolars a l’Ajuntament

EN IMATGES

Dia Internacional de les dones.  
Durant el mes de març s’han orga-
nitzat una vintena d’activitats per 
commemorar i reivindicar aquest 
dia. A les imatges, Conchi Villegas i 
Maty Cortés, amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, i la tinenta d’alcalde, Elena 
Embuena, durant la lectura del ma-
nifest. A la dreta, una imatge de la 
tercera edició de la mostra artística 
Lila Cabaret. A sota, el sopar en què 
van participar 300 dones.

Dia d’Andalusia a 
Sant Joan Despí.  El 
Centro Cultural Anda-
luz Vicente Aleixandre 
va organitzar un 
festival de cante y baile 
(a l’esquerra, l’artista 
convidada, Lorena 
Santo) i una mostra 
gastronòmica al Centre 
Cívic Les Planes, on es 
van poder tastar els 
millors plats de la rica 
cuina andalusa.

Portes obertes al Centre Obert.  El 16 de març, el Centre Obert (Pro-
grames Avança i Temps Lliure) va fer una jornada de portes obertes 
per ensenyar a les famílies la feina que fan els seus fills i filles.

Sortida dels grups de conversa.  Tot i que la pluja va anul·lar la 
sortida cultural al riu que van organitzar  els grups de conversa, els 
25 participants es van aplegar al CC Mercè Rodoreda, on es va fer 
una xerrada sobre la història del Llobregat.

30
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dia internacional de les dones • dia d’andalusia • portes obertes del centre obert • grups de conversa • 
intercanvi d’estudiants • sopar de carmanyola • visites escolars a l’Ajuntament

Intercanvi 
d’estudiants.  28 
alumnes d’un institut 
de la localitat francesa 
de Le Rheu han visitat 
Sant Joan Despí en el 
marc d’un programa 
d’intercanvi que es fa 
amb els instituts Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia i 
Jaume Salvador i Pe-
drol. Al maig, els joves 
santjoanencs visitaran 
la població francesca 
en el marc d’aquest 
projecte.

La gent gran, de sopar de 
carmanyola.  El Centre Cívic de les 
Planes va acollir un sopar de carmanyola 
que va aplegar al voltant de 200 perso-
nes grans per passar una bona estona. 
Els participants es van emportar el sopar 
de casa i allà van poder gaudir d’una 
animada vetllada en qu tampoc va faltar 
el ball amb música en directe.

Visites escolars a l’Ajuntament.  Els infants de 3r de les escoles Sant Francesc d’Assís (grups de les fotografies superiors, i a sota, 
la de l’esquerra) i Joan Perich i Valls (a sota, a la dreta), van visitar, els dies 25 i 26 de febrer i el 4 de març, l’Ajuntament per trobar-
se amb l’alcalde i fer-li tota mena de preguntes i dubtes sobre el funcionament de l’Administració local i la ciutat.
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi
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EXPOSICIONS

ABRIL

sjdespi.cat/agenda

 9.30 hores
 TALLER DE DONES: Amor (mites 
 i realitat)   
 Àrea de Serveis a la Persona
 no cal inscripció prèvia

 1 dimecres

 18.30 hores
 CONCERT DE MÚSICA   
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 Tres segles de viatge musical a càrrec del  
 Duo Stradivari

 8 dimecres
 17  hores
 AULA CULTURAL: EVANGELIS APÒCRIFS  
 EN LA ICONOGRAFIA MEDIEVAL 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Mercè Riera, historiadora de l’art

 9 dijous
 18  hores
 DIJOUS DE CONTE: ‘CONTES 
 DEL MÓN’ 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Pau Plana. Recomanat per a 
 infants de 3 a 10 anys

 7 dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 passeig del Canal/Carrer Creu d’en Muntaner  
 itinerari saludable per la ciutat

 22  hores
 TEATRE: ‘EL CRÈDIT’
 Teatre Mercè Rodoreda
 Jordi Boixaderas i Jordi Bosch en una obra 
 dirigida per Sergi Belbel (entrades exhaurides)

10 divendres

 17  hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 trobada al Foment Cultural i Artístic
 tradicional cantada pels carrers del barri Centre

11 dissabte
 12  hores
 ESPECTACLE DE TITELLES
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 Micro Troupe presenta l’espectacle Bon profit,   
 Miquel. Recomanat a infants a partir dels 4 anys
 

12 diumenge
 9  hores
 CANTADA DE CARAMELLES  
 Punt de trobada a l’Ajuntament
 tradicional cantada pels carrers del barri Centre
  10.30, 11.30 i 12.30  hores
 TEATRE: BITELS PER A NADONS
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle a càrrec de La Petita Malumaluga
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

 11  hores
 CAMINADA CULTURAL PEL RIU
 punt de trobada Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

 11  hores
 FESTA DE PRIMAVERA A   
 L’EIXAMPLE 
 plaça del Sol Solet 
 mercat menut, mercat d’intercanvi i de segona mà,   
	 inflables,	intercanvi	de	llibres	i	futbol	de	botons

14 dimarts
 17  hores
 CURS MONOGRÀFIC SOBRE   
 L’ALZHEIMER 
 Àrea de Serveis a la Persona
 curs acreditat per la Generalitat. Es faran aquest  
 dia i el 16, 21, 23, 28 i 30 d’abril

 18  hores
 TALLER: FELICITA AMB TRES R   
 (recicla, reutilitza i redueix)  
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 
 18  hores
 CURS DE FLORS I RAMS
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia. El curs és de quatre ses-  
 sions, el 14, 21 i 28 d’abril, i el 5 de maig

16 dijous
 19  hores
 UNA ESTONA AMB...PIUS ALIBEK  
 HERMEZ
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 escriptor, traductor, cuiner i un referent de la lluita per  
 la pau i defensor de la democràcia i el civisme
 

15 dimecres

 17  hores
 AULA CULTURAL: CONEGUEM LA   
 FEINA DELS COSSOS POLICIALS
 Àrea de Serveis a la Persona

 19.30 hores
 CAFÈ-COL·LOQUI: LA RESPOSTA 
 INTERNACIONAL EN EL CAS DE   
 L’EBOLA 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 amb el periodista Bru Rovira i Marta Trayner. Dins   
 de les jornades Utopies concretes per un món millor

 22  hores
 CONCERT: REVIL, FLOWRRIDO &  
 TAREK I RSN
 Casal de joves El Bulevard
 majors de 16 anys. Entrada gratuïta

fins al 21 d’abril
EXPOSICIÓ ‘DE PARAULES AL 
VENT A LA FÀBRICA’
Biblioteca Miquel Martí i Pol
mostra al voltant de l’escriptor Miquel Martí i Pol

del 23 al 30 d’abril
MOSTRA PUNTS DE LLIBRE 
SANT JORDI
Biblioteca Miquel Martí i Pol

fins al 12 d’abril
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE 
MONTSERRAT VIAPLANA
Centre Jujol-Can Negre

del 16 d’abril al 10 de maig
EXPOSICIÓ D’ESCULTURES DE 
MARIANO ANDRÉS VILELLA
Centre Jujol-Can Negre
Inauguració, 16 d’abril, a les 20 h

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de la Fontsanta
 espai de jocs i taller fem paper reciclat

 9.30 hores
 TALLER DE DONES: DEPENDÈNCIA  
 EMOCIONAL I GELOSIA  
 Àrea de Serveis a la Persona
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 18 hores
 TALLER DE CUINA D’AHIR AMB  
 TOCS ACTUALS
 Centre Jujol-Can Negre
 taller de quatre sessions (21 i 28 d’abril, i 5 i 12  
 de maig). Cal inscripció prèvia

18 dissabte
 12  hores
 TALLER FAMILIAR D’HORT URBÀ 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 edat recomanada, de 5 a 10 anys, acompanyats  
 d’un adult. Cal inscripció prèvia

 17  hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 trobada al Foment Cultural i Artístic
 tradicional cantada pels carrers del barri Centre

 11  hores
 FESTA DE PRIMAVERA A   
 L’EIXAMPLE 
 plaça del Sol Solet 
 mercat menut, mercat d’intercanvi i de segona mà,   
	 inflables,	intercanvi	de	llibres	i	futbol	de	botons

 17  hores
 CURS MONOGRÀFIC SOBRE   
 L’ALZHEIMER 
 Àrea de Serveis a la Persona
 curs acreditat per la Generalitat. Es faran aquest  
 dia i el 16, 21, 23, 28 i 30 d’abril

 17  hores
 AULA CULTURAL: CONEGUEM LA   
 FEINA DELS COSSOS POLICIALS
 Àrea de Serveis a la Persona

 16  hores
 TROBADA DE GEGANTONS   
 plaça de l’Ermita
 concentració dels gegantons i capgrossos de les  
 escoles i esplais i cercavila 
 22  hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA: 
 ‘MARTÍNEZ.., QUE NO ERES BUENO’ 
 Auditori Miquel Martí i Pol
 a càrrec del monologuista Dani Martínez
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

19 diumenge

 10.30 hores
 PRIMAVERA EN BICI
 recinte firal (av. Mare de Déu de Montserrat) 
 inauguració de la primavera en bici. Circuit 
 d’habilitats (de 10.30 a 13 h); inici del recorregut 
 (12 h) i refrigeri (13.15 h)

 De 10.30 a 13.30 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de Torreblanca 
 itinerari teatralitzat per recrear la història del parc, 
 a més hi haurà un espai de joc

 12 hores
 FOTOBYCICLE
 lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre 
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

 De 10 a 14  i de 17 a 21 hores
 FESTA DE PRIMAVERA 
 AL BARRI CENTRE 
 passeig del Canal 
 activitats organitzades per diverses entitats

21 dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN 
 plaça del Mercat
 itinerari saludable per la ciutat

 17.30 hores
 TALLER D’SCRAPBOOKING 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 edat recomanada de 8 a 12 anys. Cal inscripció 
 prèvia a la biblioteca

 17 hores
 LECTURES EN VEU ALTA   
 pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)  
 refranys i dites populars de Joan Amades

 18 i 19.30 hores
 PRESENTACIÓ DE LLIBRES    
 D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES LOCALS 
 biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol  
 Francesc Marí, Josep Calderón, Pepa   
 Mayo i Montse Pulido (Mercè Rodoreda, 18   
 h), i Manuel Orellana, Sílvia Oussedik,  
 Llorenç Guilera, Manuel Gómez i Carolina Barco  
 (Miquel Martí i Pol, 19.30 h)

22 dimecres 
 De 17 a 20.30 hores
 DONACIÓ DE SANG   
 davant de la biblioteca Miquel Martí i Pol
 vine a donar sang i rebràs un petit detall

23 dijous
 De 9 a 21 hores
 SANT JORDI: llibres i roses  
 places de l’Ermita,de l’Estatut,  M. Aurèlia Capmany 
 i davant del CC Miquel Martí i Pol 
 
 De 17 a 20.30 hores
 DONACIÓ DE SANG   
 davant de la biblioteca Mercè Rodoreda  
 vine a donar sang i rebràs un petit detall

 17.30 hores
 SIGNATURA DE LLIBRES 
 D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES   
 LOCALS     
 plaça de l’Ermita i davant del CC M. Martí i Pol 
    
 17.30 hores
 ANIMACIÓ INFANTIL   
 plaça de l’Ermita    
 animació infantil Zum amb la Tresca i la Verdesca

 17.30 hores
 BRINDIS 20è ANIVERSARI 
 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL  
 biblioteca Miquel Martí i Pol   
 hi haurà pastís d’aniversari, regalarem globus, punts 
 de llibre i brindarem per aquests 20 anys. També es  
 farà un concert musical en homenatge a Miquel Martí i  
 Pol a càrrec del Grup Vocal Despistats

 22 hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA:   
 IMMPRO ACATOMBA
 Casal de Joves El Bulevard   
 espectacle d’improvisació. Cal recollir invitació 
 al CC Mercè Rodoreda i a El Bulevard

 19 hores
 TALLER D’ESPELMES
 Casal de joves El Bulevard
 farem la rosa de Sant Jordi. Cal inscripciò prèvia

 19 hores
 TALLER DE CUPCAKE SANT JORDI 
 Casal de joves El Bulevard   
 decora el teu cupcake amb un drac. 
 Cal inscripció prèvia

24 divendres
 22 hores
 TEATRE: TIRANT LO BLANC   
 Teatre Mercè Rodoreda
 versió del clàssic de Joanot Martorell interpre-  
 tada per la ITNC Jove Companyia
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

25 dissabte
 12 hores
 DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS  
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 Gina Ginger’s birthday party. Edat recomana-  
 da d’1 a 12 anys 

 18 hores
 MÚSICA I DANSA   
 Teatre Mercè Rodoreda
 maridatge de música en directe i dansa clàs-  
	 sica,	contemporània	i	flamenc	amb		 	
 Dansadespí, el duo Stradivari i el grup CyBee

 A partir de les 19.30 hores
 CORREFOC DE PRIMAVERA   
 carrers del barri Centre
 concentració de tabalers i plantada de bèsties (de   
	 19.30	h	a	20.30	h);	correfoc	(20.45	h)	i	acte	final	a	la		 	
 plaça de la Sardana (22.30 h)

26 diumenge
 De 10.30 a 13.30 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de Torreblanca 
 espai de joc i taller de caixes niu

 11 hores
 ITINERARI MODERNISTA JUJOL
 punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre 
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

 12 hores
 TEATRE FAMILIAR: ‘KISSU’
 Teatre Mercè Rodoreda 
 adreçada a nens a partir dels 3 anys
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

 11.30 hores
 PRIMAVERA EN BICI
 recinte firal (av. Mare de Déu de Montserrat) 
 passeig en bici per la ciutat

 19 hores
 BALLADA DE SARDANES
 plaça de l’Ermita    
 amb la Cobla La Ciutat de les Roses

 17.30 hores
 JUGUEM PER SANT JORDI  
 davant del CC Miquel Martí i Pol   
 jocs tradicionals i jocs tronats del    
 professor Crespín

28 dimarts
 19 hores
 CONFERÈNCIA: LA PINTURA ROMANA  
 Centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de l’historiador Raül Sanz

29 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: DONES I ART  
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de la historiadora de l’art Mercè Obón

17 divendres
 22  hores
 CONCERT: MERCHE
 Auditori Miquel Martí i Pol
 la cantant presentarà Quiero contarte
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

 

 17.30 hores
 CONCURS INFANTIL DE PINTURA 
 pl. de l’Ermita    
 

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de la Fontsanta
 espai de joc i taller sobre la salut ambiental en 
 moviment. Punt d’intercanvi de llibres infantils

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de la Fontsanta 
 espai de joc, taller sobre les renovables 
 i intercanvi de llibres infantils
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Las máquinas de la 
sala de fitness del 
Francesc Calvet se 
renovarán 

Quatre noves 
pistes de pàdel

Ja hi ha al Tennis Sant Joan Despí quatre noves pis-
tes de pàdel que augmenten l’oferta d’aquest com-
plex esportiu, on fins ara hi havia cinc pistes. La 

instal·lació esportiva dóna així resposta a l’augment de 
l’afició per aquest esport a la ciutat, que compta ara amb 
un total de 12 pistes de pàdel: 9 al Tennis i 3 al polies-
portiu Francesc Calvet.
Les noves pistes s’han construït en uns espais que no 
tenien un ús determinat a la zona esportiva situada en la 
coberta del dipòsit de la Fontsanta.
Les pistes, amb una superfície de 20 per 10 metres ca-

dascuna, compten amb els tancaments reglamentaris 
per a la pràctica d’aquest esport, amb 4 focus per pista 
equipats amb llums de leds, muntats a 6 metres d’altura.
Aquestes noves pistes ja estan en ple funcionament, 
tot i que, per donar-les a conèixer a la ciutadania, 
s’organizarà, el proper 11 d’abril,  una jornada lúdica de 
matí i tarda (de 10 a 19 hores) en la qual es faran di-
verses activitats, com ara un torneig mixt, exhibicions, 
clínics per a adults i infants, i activitats paral·leles (pàdel 
gym, passarel·la de moda padel, degustació de gins… i 
d’altres sorpreses).

Ubicades a les instal·lacions del Tennis Sant Joan, que suma ja 9 pistes. 
Juntament amb les situades al poliesportiu Francesc Calvet, Sant Joan Despí 

compta amb un total de 12 pistes per practicar l’esport  ‘de la pala’

Torneig Exprès de pàdel per parelles
El passat dia 21 de febrer, va tenir lloc a les pistes de pà-
del del  poliesportiu Francesc Calvet el Torneig Exprès de 
Pàdel, en que van participar 10 parelles dividides en una 
primera fase classificatòria  en dos grups de 5  i on es clas-
sificaven les dues millors parelles per a la fase final, on es 
van jugar semifinals i final.
Al llarg de l’any el poliesportiu Francesc Calvet organit-
za diversos tornejos de pàdel amb l’objectiu de potenciar 
l’activitat física i social entre els abonats.
Els campions van ser Manel Lezcano i Carla Huguet; sub-
campions Dani Mateu i Helena Carrasco, i el tercer lloc va 
ser per a Joaquín Navarro i Maribel Franch. El torneig vol potenciar l’activitat social dels abonats al Francesc Calvet

DESPÍ ESPORT
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L’esport femení de 
Sant Joan Despí aspira a tot

Cada vegada hi ha més dones que opten  per l’esport de competició

La pràctica esportiva de les dones a la nostra ciutat 
ha crescut de manera molt significativa.
Si considerem l’ús que es fa de les instal·lacions 

esportives municipals, podem veure que, gairebé  el 
48% de les persones usuàries són dones. És a dir, 7.768 
dones fan pràctica esportiva continuada i habitual a les 
instal·lacions esportives al llarg de la setmana. Entre les 
dones destaca molt la pràctica esportiva lúdica, de re-
creació, per mantenir-se en forma o, en alguns casos, 
terapèutica.
Però, durant els últims anys, s’està produint una gran 
evolució de la participació de les dones a l’esport de 
competició, a l’esport federat. 
Cada vegada hi ha més dones a Sant Joan Despí que aga-
fen el repte i el compromís de formar part d’un equip, un 
grup o individualment, i competir en els diferents cam-
pionats federats i, a més a més, ho fan amb èxit.
Tenim diversos exemples d’equips femenins de la ciutat 
que estan encapçalant, en aquests moments, les seves lli-
gues estatals o catalanes i que tenen grans possibilitats 
de quedar campiones i assolir l’ascens de categoria.

Dones esportistes de primera
El primer d’ells és l’equip femení del FC Levante Las Pla-
nas que l’any passat disputava els seus partits a la Prime-
ra Divisió estatal i no va poder mantenir la categoria. 
Doncs aquesta temporada, jugant a la Segona Divisió, 
té moltes possibilitats de retornar a la màxima categoria 
del futbol femení estatal. Tota la temporada ha estat en 
les primeres posicions, lluitant amb el  FC Barcelona B, i 
per sobre d’equips com ara l’Estartit, Europa i Espanyol 

B, amb un gran avantatge de punts. De fet, ja s’ha classifi-
cat per jugar les eliminatòries d’ascens a Primera Divisió.
Seguint amb la sendara dels èxits esportius d’equips fe-
menins, podem destacar la magnífica temporada que 
està fent l’equip femení del Club Hoquei en Línia Jujol, 
que ja ha aconseguit matemàticament l’ascens a la Lliga 
Elit Femenina, màxima categoria estatal.
Actualment juguen a la segona categoria estatal, la “Divi-
sión Oro”,  i, a falta de la jornada del 28 i 29 de març amb 
seu a Lugo, ocupen la primera posició, amb un avantatge 
significatiu sobre les seves rivals de Lugo, Valladolid, Pal-
ma de Mallorca o Vila-real.
El tercer d’aquests exemples és l’equip femení de l’Handbol 
Sant Joan Despí. La passada temporada va aconseguir un 
meritori ascens a Lliga Catalana, la màxima categoria a 
Catalunya.

Equip femeni del Levante Les Planes, líder de Segona Divisió estatalEquips sènior A i B de l’Handbol Sant Joan Despí

L’ equip femení del Club Hoquei Línia Jujol ha pujat a la màxima categoria
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Gran matinal al Parc Ciclista amb la disputa 
del Campionat infantil de BTT

Els primers classificats d’aquesta clàssica del ciclisme infantil

Anna Gutiérrez, del Club Ciclista 
Sant Joan Despí, acumula podis 
aquest any en proves de descens
Anna Gutiérrez, integrant de l’equip Bazuka Team, que parti-
cipa des de fa quatre anys en proves de descens i que aquest 
darrer any està integrat en el Club Ciclista Sant Joan Despí, està 
destacant en l’especialitat d’aquest grup: les proves de descens. 
En aquest període al club de la nostra ciutat ha aconseguit set 
podis tant en Challenge com a Copa Catalana.
El descens és una modalitat de competició de bicicleta de mun-
tanya, també s’anomena DH (ve de l’anglès, downhill). Consis-
teix a cronometrar la baixada d’una muntanya -en el cas de les 
carreres urbanes, es baixen escales o rampes- a la velocitat més 
ràpida possible.  El recorregut de la competició és sempre de 
baixada amb salts i obstacles, tant naturals com artificials, en 
que els corredors han de lluitar contra el conòmetre de forma 
individual, sortint cada 30 segons.
Aquesta nova temporada, el grup té prevista alguna participació 
en competicions europees i en el Campionat Mundial de Mas-
ters, que tindra lloc a Andorra.

51 infants van disputar una prova amb circuits dissenyats per a l’ocasió

Diumenge 15 de març el Club Ciclista Sant Joan Despí va 
organitzar la primera cursa de les quatre que formen part 
del Campionat Infantil, que es duen a terme al Parc Ciclis-
ta del Llobregat. Les tres curses següents se celebraran el 19 
d’abril, el 10 de maig i el 31 de maig.
Els 51 inscrits van poder gaudir de quatre circuits combi-
nats i exigents que va dissenyar el club per a aquesta ocasió.
A tots els participants, en finalitzar cada mànega, se’ls va 
oferir un refrigeri.
Als guanyadors de cada categoria se’ls van donar medalles 
segons la seva posició al podi. I a tots els ‘finisher’ se’ls va 
lliurar un diploma de participació.
Aquests primers resultats puntuen a la lliga del Campionat 
Infantil 2015.
Els guanyadors per categories van ser Eric Márquez (ale-
ví), Iván Lavado i Anna Florensa (principiants), David Pe-
ñalver i Elsa Viñals (benjamí), i Jeyco Fernández i Emma 
Pelegrini (prebenjamí).
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Nova temporada per gaudir de la bici amb 
familiars i amics en arribar la primavera
Com cada any -i ja fa 21 temporades-, quan arriba la 
primavera a Sant Joan Despí s’aprofiten els diumenges 
per sortir amb bicicleta per la ciutat.
La campanya ‘Primavera en bici’ permet gaudir d’uns 
matins saludables i festius amb familiars i amics.
Enguany, la festa d’inauguració de la temporada tindrà 
lloc el 19 d’abril al recinte firal. A partir de les 10.30 ho-
res hi haurà un circuit infantil d’habilitats en bici i, a les 

12 h, després que els participants hagin rebut una sama-
rreta, es donarà la sortida al recorregut per la ciutat. 
Un cop finalitzada la pedalada, cap a les 13.15 hores, hi 
haurà refrigeri per a totes les persones participants.
La temporada es completarà els diumenges 26 d’abril i 3 
i 17 de maig, amb sortida a les 11.30 h del recinte firal. 
L’últim dia se sortejarà una bicicleta amb els tiquets que 
hauran rebut els participants a les sortides.

El 19 d’abril s’inicia la Campanya ‘Primavera en bici’ 

L’equip Promeses de la Unió Esportiva Sant Joan Despí ha 
aconseguit guanyar el campionat de lliga de la primera fase de 
debutants de la Federació Catalana de Futbol. L’equip arribava 
a l’última del campionat al camp de l’Abrera amb un punt de 
desavantatge respecte al rival. Era necessària una victòria i, 
després de complicar-se molt les coses en avançar-se l equip 
local, quedava l’últim quart. S’aconseguia l’empat mitjançant 
un llançament de penal, quedava poc temps per a la conclu-

sió i ja se sentia algun crit de campions,  però un contraatac 
d’un dels jugadors santjoanencs a un minut del final, donava 
el campionat a l’equip de la nostra vila.
Així, l’equip ha quedat primer classificat després de vuit par-
tits jugats, sis de guanyats, un empat i només una derrota. 
Aquest equip aconsegueix el primer títol de la temporada per 
la Unió Esportiva, que espera aconseguir també l’ascens dels 
equips  juvenil A, aleví A i aleví E.

L’equip Promeses de la UE 
Sant Joan Despí, campió de 
la primera fase de la 
Lliga Debutants

El 19 d’abril s’inicia la campanya 
‘Primavera en bici’ amb 

sortides els diumenges 26 d’abril 
i 3 i 17 de maig

37
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TRIBUNA POLITICA

Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí presentamos la mejor al-
ternativa de gobierno para Sant Joan 
Despí.
Somos un equipo joven, con expe-
riencia y de personas preparadas. 
Con la firme convicción de trabajar 
por y para nuestros vecinos y vecinas 
de Sant Joan Despí.
Nuestra candidatura la encabeza 
Manuel López, vecino de Sant Joan 
Despí, de 28 años, muy preparado y 
con mucha experiencia.
Sant Joan Despí, necesita un cambio, 
una nueva manera de hacer política,  
un proyecto de ciudad. Un proyecto 
de visión de futuro, de ilusión y de 
compromiso con todos los vecinos.
Creemos en Sant Joan Despí, es por 
ello que queremos más seguridad. 
Cada semana roban en trasteros, en-
tran a los garajes o roban en nuestras 
casas. 
Existen zonas de nuestra ciudad muy 
degradadas, que obligan a vecinos de 
toda la vida a irse a otras ciudades.
Queremos una ciudad en donde no 
se diferencie ciudadanos de primera 
ni de segunda, pagando más impues-
tos según la zona o teniendo aparca-
miento libre o no según el barrio de 
donde seamos. Queremos sentirnos 
Sant Joan Despí.
Trabajamos por un ayuntamiento 
de las personas, más participativo y 
transparente.
No queremos vernos delante de un 
espejo dentro de unos años y decir-
nos que no dimos la cara. 
Puedes contactar con nosotros en-
viando un e-mail hola@ppsantjoan-
despi.com

Proyecto para Sant Joan 
Despí, mirando al futuro

grup municipal de CiU grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP

El pròxim 27 de setembre, Convergència 
Democràtica de Catalunya es presentarà a 
les eleccions amb un programa clar i explí-
cit a favor de la independència de Catalun-
ya.
El president Artur Mas ha fet una crida a 
convertir les eleccions del 27 de setembre 
en plebiscitàries, davant de la impossibili-
tat de fer el referèndum que la majoria de 
la societat civil i la classe política catalanes 
volien, i Convergència respon a aquesta cri-
da amb un programa clar per la indepen-
dència. I  a partir d’aquí, serà el poble català 
qui decidirà el seu futur i dirà si està a favor 
de crear un espai nou en un país nou. Les 
urnes mai són el problema, sempre són la 
solució.
Convergència, érem i som un partit nacio-
nalista que treballem per la independència. 
Som independentistes, però també alguna 
cosa més.
Catalunya viu avui el procés que viu, com a 
conseqüència dels diferents fets polítics que 
en la darrera dècada han creat la desafecció 
de molts catalans cap a un Estat, que s’ha 
dedicat, majoritàriament, a crear espais de 
recentralització.
Des de Catalunya ho hem provat tot per 
l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, però 
l’actitud de l’Estat cap a Catalunya ha dut 
a l’articulació d’un moviment ampli de la 
classe mitjana que no fa un plantejament 
negatiu, sinó que reclama una sortida per 
poder viure millor. Un clam que el presi-
dent Mas ha recollit i ha concretat amb la 
proposta de celebrar el pròxim 27 de setem-
bre “unes eleccions que haurem de fer-les 
plebiscitàries”.
Davant el repte del 27S les entitats cíviques 
i partits polítics han negociat un full de ruta 
comú i s’ha arribat a un principi d’acord. 
Tenim un punt de partida compartit, però 
és un punt de partida obert, amb la volun-
tat d’integrar altres forces polítiques que 
creuen en el dret a decidir i en la indepen-
dència. 

27S. Clar i català

Cada any, el mes de març, en el 
marc de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, reivin-
diquem tots aquells aspectes que 
encara fan que la nostra societat si-
gui desigual.
Tenim motius de reivindicació en 
l’àmbit laboral; els darrers infor-
mes marquen la diferència de sous 
en un 20% entre homes i dones, de 
manera que perquè una dona arribi 
a cobrar una pensió igual a la d’un 
home cal que treballi 11 anys més.
Tenim motius de reivindicació per-
què quan la societat del benestar es 
desmantella amb les retallades al 
sistema d’atenció a la dependència, 
torna a recaure especialment sobre 
les espatlles de les dones de les fa-
mílies la cura de les persones depe-
nents.
Tenim motius per reivindicar que 
sense les dones els drets no són 
humans i que qualsevol forma de 
violència que s’exerceix contra les 
nenes i les dones, des de l’àmbit 
econòmic, social, laboral, etc. és un 
atac als drets humans.
Des d’ICV-EUiA assumim el com-
promís de lluitar per dur a terme 
els canvis estructurals, culturals i 
quotidians necessaris per superar el 
model patriarcal en què vivim. Re-
coneixem l’equitat de gènere com a 
valor essencial en el sistema demo-
cràtic que garanteix els drets de les 
dones i la superació de les desigual-
tats.
Tenim motius per seguir reivindi-
cant, el 8 de març i cada dia, el dret 
de les dones a ser ciutadanes de pri-
mera, a viure lliures de desigualtats, 
discriminacions i violències.

Tenim motius
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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 70/93 375 55 55
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

grup municipal del PSC

Arribats a aquesta alçada de la legis-
latura podem dir amb satisfacció que, 
amb el nostre alcalde Antoni Poveda al 
capdavant del projecte, hem fet realitat 
tots els compromisos que vam plante-
jar. 
Perquè en política el que veritablement 
importa és portar a terme allò amb què 
t’havies compromès davant la ciutada-
nia, fer realitat els projectes, serveis i 
programes que necessita la teva ciutat 
i que ajuden a fer més còmoda i agra-
dable la vida de les persones. En aquest 
sentit, l’equip de govern de Sant Joan 
Despí hem complert amb la nostra pa-
raula i el nostre programa.
Treballant per la recuperació econòmi-
ca, per una ciutat de les persones, equi-
pada i equilibrada, amb sostenibilitat 
social i mediambiental, amb el volun-
tariat, amb els camins saludables, la re-
cuperació del riu Llobregat i la preser-
vació de la nostra agricultura, arribant 
a les persones que més ho necessiten, 
promovent la cohesió social i la digni-
tat de tothom.
Treballant sempre per la cultura i 
l’educació com els millors aliats per tenir 
un present i un futur millor, i pel nostre 
patrimoni modernista; per un espai pú-
blic de qualitat amb l’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques, la promoció de 
la mobilitat sostenible i alternativa com 
la bicicleta, amb més i millor transport 
públic; per l’esport, les entitats i la so-
lidaritat; per la nostra identitat com a 
ciutat i per continuar tenint el model de 
ciutat que volem, sempre des de la par-
ticipació i comptant amb tothom.
Volem agrair la col·laboració de tota la 
ciutadania i dels companys i compan-
yes de l’equip de govern. Gràcies per fer 
possible el nostre somni. Aquest conti-
nuarà essent el nostre compromís amb 
Sant Joan Despí.

Complim amb els 
compromisos

www.despi.tv

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

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de febrer: plantació de nous arbres al parc de la Fontsanta, 

celebració del 20è aniversari de la biblioteca Miquel Martí i Pol, nova edició del Bosc del 
Infants i conmemoració del Dia d’Andalusia 

Activitats de març: el bus urbà es renova i prova un d’elèctric, les dones són protagonis-
tes al març, els infants pinten el pont de l’AVE i estrenem quatre noves pistes de pàdel

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Aquest any el mes de febrer ha estat fred 
i molt sec. De fet, la primera quinzena del 
mes les temperatures van ser molt baixes, 
fins i tot amb una nevadeta anecdòtica la 
matinada del dia 4; sense agafar a terra, 
però sí que les muntanyes del Garraf i 
Collserola van quedar ben emblanquina-
des. Bona part de la precipitació total del 
mes va caure aquest mateix dia. 
D’altra banda, la segona meitat del fe-
brer no va ser gaire freda, amb domini de 
dies assolellats o mig ennuvolats i sense 
precipitacions. 

FEBRER DE 2015

Temperatura mitjana: 9ºC
Temperatura màxima: 19,2ºC el dia 25
Temperatura mínima: 0,6ºC el dia 6
Precipitació: 14,5 mm en 4 dies de 
precipitació, un amb neu




