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Trobada Nacional dels Tres Tombs, del 8 al10 de maig • 
Diumenges festius al parc de la Fontsanta • Festa de la 
Cruz de Mayo • Dansa • Teatre • Música • Primavera en bici...
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Segueix-nos a les xarxes socials:

sjdespi.cat

i a Internet:

Cuina en viu al Mercat del Centre
El mercat municipal del Centre ha posat en servei l’anomenat 
Foodieslab, un espai gastronòmic on es fan activitats culinàries, pàg. 10

24 de maig, eleccions municipals
25.000 ciutadans i ciutadanes estan cridats a participar en les eleccions 
per escollir els representants municipals de l’Ajuntament, pàg. 7

Inscripcions als campus i casals
L’Ajuntament i entitats oferiran unes 2.000 places de campus i casals 
aquest estiu pàgs. 8-9

Sant Joan Despí, capital dels Tres Tombs
La ciutat s’aboca en la celebració de la XVIII Trobada Nacional dels Tombs 
que culminarà el 10 de maig amb una gran cercavila,  pàgs. 14-15

sjd’
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PREMI JUJOL DE DANSA JOVE

FESTIVAL ESBART DANSAIRE

ACTIVITATS AL PARC FONTSANTA

TEATRE I ESPECTACLES

PRIMAVERA EN BICI

CRUZ DE MAYO

Primavera molt 
activa a la ciutat

A la primavera, la ciutat s’omple de cultura. Amb el canvi d’estació i l’arribada del bon temps, les activitats als equipa-
ments, als parcs i a les places es multipliquen, sobretot les vinculades a la cultura. Hem celebrat Sant Jordi, el correfoc, 
trobades i signatures d’autors i autores locals, una nit de conte... però encara ens queda molt per gaudir.

Una d’aquestes propostes és el programa d’activitats culturals, esportives i mediambientals que durant diferents diumenges 
es farà al parc de la Fontsanta. Però no només es fan activitats en aquest parc, ja que el de Torreblanca acull cada diumenge 
un mercat de pagès i la jugatecambiental, un espai de joc per als més petits i petites on poden trobar tallers relacionats amb 
el medi ambient. Primavera en bici, Cruz de Mayo, Premi Jujol de Dansa Jove... són algunes de les activitats que no t’has de 
perdre aquesta primavera.
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Un parc ple de vida. És un lloc emblemàtic de la vida social de la 
ciutat que ha guanyat protagonisme amb les noves activitats 

esportives, mediambientals i culturals que s’organitzen 
determinats  diumenges. A la imatge, la jugatecambiental

Per la ciutat en bici, o a peu pels camins saludables
Fa 21 anys que l’Ajuntament dóna la benvinguda a la primavera sobre dues rodes. A la primera sortida, el 19 d’abril, es van 
sumar al voltant de 700 persones per fer un tomb a cop de pedals per Sant Joan Despí. Encara queden dues sortides més, el 
3 i 7 de maig (recordeu, des del recinte firal). L’últim dia es farà el sorteig d’una bicicleta entre els participants. Aquests dies 
de primavera, igualment, la nova xarxa de camins saludables –amb punt de sortida i arribada al parc de la Fontsanta- també 
són una bona alternativa per fer salut amb la família o els amics.

Diumenges 
al parc de la 
Fontsanta
3 de maig, jugatecambiental, 
taller La volta al món amb els 
arbres del parc • 10 de maig, ju-
gatecambiental, taller Els contes 
del parc i de un altre de repara-
ció de bicicletes • 17 de maig, 
tennis taula i jugatecambiental 
amb el taller, Revisem les caixes 
nous i sessió d’anellament • 24 
de maig, 3x3 de bàsquet • 31 de 
maig, jugatecambiental, taller El 
canvi climàtic i el verd urbà

*Les activitats es fan a partir de les 11 h

4
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Al maig, dansa 
i ball per tota 
la ciutat

Sortir amb els infants

La dansa marcarà les activitats culturals del maig. 
Enguany es farà SJD Setmana Jove de Dansa amb 
una taula rodona sobre la dansa i l’educació (13 de 
maig, CC Mercè Rodoreda); música i dansa a les 
places i carrers (14 de maig); la representació de 
Capricis (15 de maig, Teatre Mercè Rodoreda) i la 
VI edició del Premi Jujol de Dansa Jove (16 i 17 
de maig, Teatre Mercè Rodoreda). Aquest darrer 
premi, organitzat per DansaDespí, va néixer amb 
l’objectiu de fomentar la dansa entre els joves. Un 
cop més s’espera una alta participació de ballarins i 
ballarines que donaran el millor de si mateixos en 
les disciplines de dansa clàssica, contemporània i 
hip-hop en les modalitats d’individual, duo i gru-
pal. Aquest mateix cap de setmana el Centro Cul-
tural Andaluz Vicente Aleixandre organitza la Cruz 
de Mayo a la plaça del Mercat. El dissabte a les 21 
h actuarà el grup de danses i Los Marismeños, i 
l’endemà serà el torn de l’escola de ball de l’entitat i 
del grup Guadaljarafe (12 h). El mes, el tancarà el 
38è Festival de Primavera de l’Esbart Dansaire (31 
de maig, 19.30 h, Teatre Mercè Rodoreda) amb un 
espectacle dedicat a la festa de la verema i el vi, i 
per aquest motiu s’interpretaran danses tradicio-
nals de les comarques més vinícoles.

Cruz de Mayo, 16 i 17 de maig

VI Premi de Dansa Jove Jujol, 16 i 17 de maig

Festival de l’Esbart Dansaire, 31 de maig

A les cites tradicionals com el 
Festival de l’Esbart Dansaire, la Cruz 
de Mayo i el Premi Jujol de Dansa 
Jove, enguany es farà SJD Setmana 
Jove de Dansa

Els petits i petites tenen un atapeït programa aquesta Primave-
ra. Si el 26 d’abril es va tancar la programació de teatre  familiar 
amb la representació de Kissu, a càrrec del Centre de Titelles de 

Lleida, cada diumenge el parc de la Fontsanta ens proposa un 
espai de joc mediambiental i tallers puntuals que podeu consul-
tar a l’agenda d’aquest Butlletí. Al de Torreblanca també trobem 

una jugateca, però en el cas del maig les activitats es faran els 
dies 10 (aprenem a tenir cura del nostre hort i un de bijuteria) 
i 17 (estampació de bosses reutilitzables amb motius del parc). 

No oblideu les hores del contes (dia 5 a la biblioteca Mercè Ro-
doreda, i 7 al parc de la Fontsanta). 5
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Pantallas informativas 
del transporte público 
con más servicios

Se han instalado junto a ocho paradas de bus

Los paneles de nueva generación están adaptados a las 
personas invidentes, funcionan con energía solar y 
ofrece información de las principales incidencias

En las últimas semanas, los viajeros y viajeras del autobús hemos visto 
como en algunas de las paradas se sustituían los PIU (pantalla  de 
información al usuario) por otros de nueva generación. En el caso 

de Sant Joan Despí, el Área Metropolitana de Barcelona ha instalado ocho 
repartidos en diferentes barrios como en Torreblanca (avenida de la Gene-
ralitat y plaza de la Pau), en Residencial Sant Joan (junto al Hospital Moisès 
Broggi o en Sant Martí de l’Erm) y en el Centre (avenida de Barcelona, 
junto al paseo del Canal).

Más prestaciones
Estas pantallas de nueva generación incorporan no solo una nuevo diseño 
sinó también nuevas prestaciones: funcionan completamente con energía 
solar; el sistema de información iluminada se realiza con LEDS; la estruc-
tura incorpora elementos de policarbonato antibandálicos y antiralladas: 
incluye un sistema de audio para  invidentes que se activa a través de un 
mando a distancia que permite escuchar la información por altavoces, e in-
formación sobre las principales incidencias que se puedan producir en las 
líneas, como afectaciones por desvíos. Además de las que se han instalado 
junto a las paradas de autobús, también se ha colocado una en el vestíbulo 
del Hospital Moisès Broggi con el objetivo de ofrecer esta información en 
equipamentos con gran afluencia de visitantes.

Sant Joan Despí, de dol per les víctimes de l’accident aeri. La tragèdia de l’avió sinistrat de Germanwings 
amb destí a Düsselforf en què van perdre la vida 150 persones, el 24 de març, es va sentir especialment a Sant Joan Despí, ja que en l’aparell 
viatjava P. V. veïna i mestra de l’escola Joan Perich Valls, i un treballador de la Bayer. A les portes de l’Ajuntament i a l’exterior de l’empresa farma-
cèutica es va fer un minut de silenci en memòria de les persones que van perdre la vida en aquest accident.

LA CIUTAT

6
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L’Escola d’Idiomes obre matrícula al juny
Els veïns de Sant Joan Despí tindran un preu especial i es donaran quatre beques

La Universitat de Barcelona començarà a fer proves de nivell el 8 de juny, i les matrícules 
dels cursos d’anglès, alemany i francès a partir del dia 15 del mateix mes

El proper diumenge 24 de maig 
24.985 santjoanencs i santjoanen-
ques –segons el cens provisional– 

estan convocats a exercir el seu dret a vot 
en les eleccions municipals que escolli-
ran la composició del nou Ajuntament 
de Sant Joan Despí. Els 9 col·legis electo-
rals que s’habilitaran a la ciutat obriran 
de 9 del matí a 8 del vespre.

Vot per correu
A més de votar de forma presencial 
també es pot participar votant per co-
rreu. Les persones que vulguin optar 
per aquest sistema poden sol·licitar el 
vot fins al 14 de maig adreçant-se a una 
oficina de Correus. Allà els facilitaran 

l’imprès per fer la sol·licitud, i després re-
bran a casa la documentació per votar i 
hauran d’enviar el vot escollit per correu 
certificat, de forma gratuïta, fins al 20 de 
maig com a màxim. 

On es pot votar?
Els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan 
Despí podran exercir el seu dret al vot 
en 43 meses electorals distribuïdes en els 
següents col·legis electorals: Poliesportiu 
Salvador Gimeno, Centre Jujol-Can Ne-
gre, Escola Bressol Sol Solet, Biblioteca 
Miquel Martí i Pol, antiga escola Pascual 
Cañís, i als centres cívics Sant Pancraç, 
Les Planes, Antoni Gaudí i Torreblanca. 
Recordeu que coincidint amb les elec-

cions al Parlament Europeu, al maig de 
2014, es va constituir un nou col·legi 
electoral, a l’Escola Bressol Sol Solet, per 
descongestionar el del Poliesportiu Sal-
vador Gimeno.
Al web www.sjdespi.cat, a la secció 
“Eleccions municipals”, podeu consul-
tar informació sobre el procés electoral, 
com per exemple, el reglament per a la 
participació de les persones amb disca-
pacitat. A més, durant la jornada electo-
ral tant a través d’aquest mateix web com 
de les xarxes socials de l’Ajuntament (Fa-
cebook i Twitter) s’informarà puntual-
ment dels resultats de les desenes elec-
cions municipals des de la recuperació 
de la democràcia.

Diumenge, 24 de maig, eleccions municipals
25.000 ciutadans i ciutadanes, convocats a les urnes per renovar el Ple de l’Ajuntament

A partir del 8 de juny, les persones que vulguin apren-
dre anglès, alemany o francès ja poden adreçar-se a la 
Torre de la Creu per tenir més informació sobre la ma-

trícula de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) que la Universi-
tat de Barcelona ubicarà en aquest emblemàtic edifici moder-
nista de Sant Joan Despí. Els cursos s’iniciaran el proper mes 
d’octubre. L’oferta d’idiomes estarà disponible a la Torre de la 
Creu (a partir del 15 de juny al web de l’EIM, www.eim.ub.edu/
es/) i a partir del 8 també es començaran a fer les proves de ni-
vell, només en el cas de l’anglès, ja que dels cursos d’alemany i 
francès només es farà el nivell 1 aquest primer curs. A més, el 
15 de juny s’iniciarà el període de matrícula 
de manera presencial a la Torre de la Creu i 
s’allargarà fins a l’inici dels cursos. Durant el 
mes d’agost no es faran matrícules. A més de 
tenir prioritat en el moment de la matrícula, 
els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí 
gaudiran de les mateixes avantatges que qual-
sevol membre de la comunitat UB, com el cost reduït de la ma-
trícula. També es donaran quatre beques a estudiants majors 
de 16 anys amb necessitats econòmiques especials.

La matrícula està previst 
que comenci el 15 de juny a 

la Torre de la Creu

7
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Ajuntament, esplais, entitats i escoles ja ho te-
nen tot a punt per començar les inscripcions 
als campus esportius i casals que faran aquest 

estiu un cop acabi el curs escolar. Activitats que ajuden 
a conciliar la vida familiar i laboral, i que són una alter-
nativa perquè els nois i noies i la gent més jove gaudeixi 
de l’estiu educant-se en valors durant el seu temps lliu-
re. Tot i que la majoria de casals infantils comencen les 
inscripcions a partir del 4 de maig, algunes entitats han 
avançat les dates i ja és possible inscriure’-s’hi. Per això, 
es recomana trucar a les associacions que s’han decidit 
a fer casals i campus, la majoria vinculades als clubs es-
portius i les AMPA de les escoles. En el cas dels campus 
esportius municipals que es fan als poliesportius Fran-
cesc Calvet i Salvador Gimeno, els ciutadans i ciutada-
nes de Sant Joan Despí han d’agafar número d’ordre els 
dies 28 i 29 d’abril per després realitzar la inscripció, a 
partir del dia 4 de maig. A partir del 30 està oberta als 
ciutadans d’altres poblacions.
Enguany s’oferiran al voltant de 2.000 places setmanals.  
Destaquen les 500 de casal infantil que organitzen els 
esplais El Nus i El Tricicle, i les 235 dels campus espor-
tius municipals, les 250 del Tennis Sant Joan, o les 80 
del casal infantil en anglès. 
Si hi ha una cosa que destaca de l’oferta d’estiu per als 
infants és la varietat. Ho podeu comprovar tot fent un 
cop d’ull a aquestes pàgines on us avancem la pràctica 
totalitat de les activitats previstes.

Campus esportiu d’estiu
Del 22 de juny al 31 de juliol, i de l’1 al 10 de setembre
als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet

Activitat esportiva d’esbarjo adreçada a infants a qui els agradi 
l’esport, les activitats recreatives i que vulguin passar un estiu com-
partint aquestes experiències amb altres infants. Adreçat a nens i 
nenes nascuts entre el 2003 i el 2011, enguany s’ofereixen 125 pla-
ces al poliesportiu Francesc Calvet i 110 al Salvador Gimeno, amb 
la possibilitat de serveis opcionals com el d’acollida o de menjador.

Casal infantil d’estiu
del 22 de juny al 31 de juliol, als centres cívics Les Planes, 
Antoni Gaudí i Torreblanca, i escola Sant Francesc d’Assís

Una alternativa d’educació en el lleure adreçada a infants nas-
cuts entre l’1 de gener de 2003 fins al 31 de desembre de 2011. 
Enguany els esplais El Nus i El Tricicle ofereixen un total de 500 
places amb serveis complementaris, com l’acollida en tres trams 
horaris, o menjador. 

Casal d’estiu jove
del 22 de juny al 31 de juliol, al casal de joves El Bulevard

S’adreça a joves que hagin nascut entre l’1 de gener de 1998 
fins al 31 de desembre de 2002. Amb una oferta de 30 places 
setmanals, aquest casal ofereix un munt d’activitats dins i fora 
de l’equipament perquè el jovent gaudeixi d’aquests dies d’una 
manera diferent.

Campus, casals, tennis, anglès, dansa, futbol... i moltes propostes més per a 
aquest estiu • Inscripcions obertes • Més informació a sjdespi.cat

sjd
educació

’

Aquest estiu, casals i campus
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Casal d’estiu infantil en anglès 
del 22 de juny al 31 de juliol, escola Espai 3

Els esplais El Nus i El Tricicle organitzen aquest casal en el 
marc del projecte Sant Joan Despí, una ciutat plurilingüe. 
L’anglès es converteix en la llengua de comunicació i relació 
entre els infants i els monitors amb activitats adaptades segon 
les edats. Està adreçat a infants nascuts entre l’1 de gener de 
2003 i el 31 de desembre de 2011. Enguany s’ofereixen 80 pla-
ces setmanals amb serveis d’acollida i menjador opcionals.

Campus de futbol FC Levante 
Las Planas
Del 22 de juny al 24 de juliol
Adreçat a infants de 6 a 14 anys. 100 places setmanals. Al  
camp de futbol de les Planes.

Estades de tennis, pàdel i piscina
del 25 de juny al 31 de juliol, i de l’1 al 4 de setembre
al Tennis Sant Joan

Activitat que combina, segons les edats i el nivell, l’ensenyament 
del tennis i el pàdel amb altres activitats com piscina i anglès. El 
Tennis Sant Joan ofereix un total de 250 places cada setmana als 
infants i joves de 4 a 18 anys. 

Campaments, colònies, 

casals... també al setembre

Activitats de l’Esplai El Tricicle
Colònies (Sant Feliu de Buixalleu, del 13 al 17 juliol), campaments (Mon-

tesquiu, del 5 a l’11 de juliol) i ruta jove (Menorca, del 5 al 13 de juliol).

Activitats de l’Esplai El Nus
Colònies (Navès, de l’1 al 5 de juliol, i del 2 al 5  de juliol),  campaments 

(Navès, del 29 de juny al 5 de juliol, i a Àger, del 19 al 26 de juliol) i rutes 

joves (País Basc, del 25 de juny al 4 de juliol, i al Pallars Sobirà, del 10 al 18 

de juliol).

Casal infantil i d’anglès al setembre de l’Esplai El Nus

Tant el casal infantil com el d’anglès, s’adreça a infants de 3 a 11 anys, es 

fa del 31 d’agost  al 10 de setembre, a la seu de l’entitat.

Casal infantil al setembre CE El Tricle
Adreçat a infants nascuts del 2003 al 2012, el casal es farà del 31 d’agost 

al 10 de setembre a la seu de l’entitat, al Centre Cívic Les Planes. 

El Casalet del Nus
De l’1 al 31 de juliol
Casal pensat per als més petits i petites de la casa, els infants 
nascuts entre el 2012 i 2014. El casalet, amb 18 places, es fa  al 
CE El Nus al Centre Cívic Sant Pancraç.

Casal d’estiu i colònies Grup 
d’Esplai El Castanyot
Del 25 de juny al 17 de juliol (casal)

Adreçat a infants i joves de 3 a 17 anys, aquest any ofereixen 70 
places de casal. A més, també faran colònies del 21 al 31 de juliol a 
Can Bajona, a Solsona. En aquest darrer cas ofereixen 100 places.

Campus de bàsquet
Del 29 de juny al 31 de juliol
Adreçat  a infants de 7 a 13 anys. 50 places setmanals. Al centre 
poliesportiu Ugalde i les pistes esportives de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol.

Campus esportiu en anglès de 
l’Ateneu Instructiu
Del 22 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 50 places setmanals. 

Campus d’handbol
Del 22 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants i joves de 6 a 15 anys. 100 places setmanals. Als 
poliesportius Salvador Gimeno i del Mig, i al parc del Mil·lenari

Tallers artístics estiu Dansadespí
Del 22 de juny al 24 de juliol
Adreçat a infants i joves de 4 a 16 anys. 15 places per grup i per torn o 
setmana. A la seu de l’entitat Dansadespí.

Campus de futbol UE 
Sant Joan Despí
Del 22 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 5 a 12 anys.100 places setmanals. Al camp 
municipal de futbol del barri Centre

Campus de tecnificació 
futbol sala
Del 29 de juny al 3 de juliol
Adreçat a infants de prebenjamí a juvenils. 45 places. Al 
poliesportiu Francesc Calvet.

Campus de patinatge i 
d’hoquei línia
Del 29 de juny al 10 de juliol
Adreçat a infants i joves de 7 a 18 anys. Oferta de places, consul-
teu en el club. Al poliesportiu del Mig i a la pista Arquitecte Jujol.

Casal escola Pau Casals
Del 22 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 14 anys.150 places setmanals. 

Casal escola Joan Perich Valls
Del 25 de juny al 31 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 100 places setmanals. 
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El Foodieslab ofereix sessions de cuina amb la col·laboració de restauradors de la ciutat

El Mercat del Centre obre un 
            espai gastronòmic

El mercat del Centre ha obert un nou 
espai gastronòmic, el Foodieslab, un 
lloc on descobrirem des de tots els 

sentits, el plaer de menjar, i les tendències 
culinàries que ens arriben des d’altres in-
drets. Un espai per als amants de la cuina 
que els servirà per desplegar la creativitat 
a través de cursos i tallers, i on també po-
dran tastar diferents plats en funció del 
tipus de tallers, ja que alguns inclouen 
sopars o degustació. Els Foodieslab apos-

ten per formar en l’art culinari però tam-
bé són un espai de trobada i interrelació. 
Una iniciativa que donarà més vida al 
mercat i als restauradors locals que tam-
bé hi participaran. Les inscripcions es 
poden fer al Centre Jujol-Can Negre a 
partir del 4 de maig. 

Incentivar les compres els dissabtes
D’altra banda, l’associació de comerciants 
Activa Despí ha iniciat una campanya 

que proposa als establiments de les Pla-
nes i el Centre obrir un dissabte al mes a 
la tarda. L’objectiu és fomentar que més 
comerços obrin també aquestes tardes. 
Per fer més atractiva la iniciativa, la clien-
tela que compri els dissabtes 16 de maig 
i 6 de juny rebrà un regal; el 16 regalaran 
una planta amb un tiquet de compra gas-
tat aquell dia, i el dia 6 oferiran una copa 
de cava i coca. Les compres estaran ame-
nitzades amb activitats infantils.

ELS TALLERSDijous, 7 de maig
Let’s cook in english

Dissabte, 9 de maig
Cuina en família amb Thermomix

Dijous, 14 de maig
Taller de còctels sense alcohol amb Tamara Bovi

Dijous, 21 de maig
Cuina de primavera amb Thermomix

Divendres, 22 de maig
Taller-sopar Cuina d’arrossos, amb Juli Alcoriza (Niu d’Or)

Dijous, 28 de maig
Taller-sopar amb Jó Baixas (Follia)

A l’esquerra, la cuina del Mercat en funcionament. A dalt, participants del 
primer dels tallers realitzats al Foodieslab

INSCRIPCIONS A CAN NEGRE, 
a partir del 4 de maig

Dissabte, 30 de maig
Taller de vermuts i aperitius amb Tamara Bovi

Dissabte, 23 de maig
Degustació de vins (Carlos, llegums i vins, parada 15-16)

Dissabte, 6 de juny
Taller d’smoothies amb Tamara Bovi

Dijous, 11 de juny
Taller d’elaboració de cerveses amb Jó Baixas

Divendres, 12 de juny
Taller-sopar cuina del bacallà amb Juli Alcoriza

Dissabte, 13 de juny
Cuina en família amb Thermomix

Dimarts, 16 de juny
Cata de vins amb David González (Vinoscopio)

Dijous, 4 de juny
Taller de cuina catala i peruana amb Juli Alcoriza

Dijous, 18 de juny
Let’s cook in english
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Els guardons volen reconèixer la tasca de recerca dels estudiants de batxillerat

Premi als millors treballs de recerca

‘Camino a la escuela’ ha fet reflexionar a 800 escolars
Al voltant de 800 escolars van veure 
al Teatre Mercè Rodoreda el docu-
mental Camino a la escuela, un film 
basat en la història real de quatre 
nens, Carlitos, Samuel, Jackson 
i Zahira, que han  d’enfrontar-se 
a nombrosos perills cada dia per 
arribar a l’escola. L’Ajuntament va fer 
dues projeccions especials per als es-
colars (el dia 22 era oberta a tothom) 
perquè els centres poguessin treballar 
la vessant més pedagògica d’aquest 
film. Carlos, Irene, Gabriel i Ismahan, 
de l’escola Pau Casals, ens van expli-
car què els va semblar Camino a la 
escuela i què van aprendre.

El 13 d’abril es van lliurar els guar-
dons de la 10a edició dels Premis 
dels Treballs de Recerca de batxille-

rat que es realitza entre l’alumnat de se-
gon de batxillerat dels instituts. Aquests 
premis van néixer per fer un reconeixe-
ment públic a la tasca de recerca que fan 
aquests nois i noies. Els estudiants de se-
gon de batxillerat han de fer aquest tre-
ball obligatori per poder superar aquests 
estudis. Els primers classificats de cada 
categoria van rebre un premi en metàl·lic 
de 300 euros, i els segons, de 200 euros. 
En total hi van participar 15 joves.

L’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora d’Educació, Gemma Guàrdia, amb els premiats i finalistes del Premis dels Treballs de Recerca de Batxillerat

Àmbit Ciutat
Primer premi, Alícia Lozano (Ateneu Instructiu) pel treball Anàlisi de la transparència i la participació ciutadana a Sant Joan Despí, segon premi, Àlex Izquierdo (institut Francesc Ferrer i Guàrdia) pel treball Distribució i consum del gas natural a Sant Joan Despí

Àmbit Científic Tecnològic
Primer premi, Paula Ortin (Jaume Salvador i Pedrol) pel treball L’autòpsia, l’eina de la veritat, segon premi, Joan Moya (Francesc Ferrer i Guàrdia) pel treball Tecnologia 

fototelemètrica

Primer premi, Cristina Neira (Ateneu Instructiu) pel treball Heroes without weapons, segon premi, Clàudia Sacrest (Jaume Salvador i Pedrol) pel treball Cossos amb ments de vidre (una aproximació a l’anorèxia i la bulímia)

Àmbit Ciències Socials, Arts i Humanitats

Carlos Aguilar. “He après 
que la felicitat no la donen 
les coses materials. Nosaltres 
ho tenim més fàcil per anar a 
l’escola i a vegades no volem 
anar-hi. Ells, en canvi, tot i 
que els costa, hi volen anar”.

Gabriel Baca. “He après 
que tot i les dificultats, 
que són moltes, aquests 
nens volen aprendre. A mi 
també m’agrada anar al 
col·le, i penso que a partir 
de la pel·li encara més”.

Irene Sánchez. “M’ha 
agradat molt i no imagi-
nava el que pot costar a 
un infant anar al col·le en 
altres indrets del món... 
nosaltres ho tenim tan 
fàcil! Els costa però hi van 
contents”.

Ismahan Souri. “M’ha 
semblat molt bona, hi ha 
gent que no té tanta sort 
com nosaltres. La història 
de l’infant que té una 
discapacitat m’ha recordat 
els meus germans, a qui 
m’agrada cuidar”.

Dissabte, 6 de juny
Taller d’smoothies amb Tamara Bovi

Dissabte, 13 de juny
Cuina en família amb Thermomix
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Els cicles formatius es poden cursar a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Al maig, preinscripcions als 
estudis no obligatoris

Batxillerat, cicles formatius i programes de formació i inserció

D esprés de la preinscripció als ensen-
yaments obligatoris, ara és el torn 
dels estudiants que volen continuar 

formant-se i estudiar. Us expliquem quins són 
els ensenyaments que es poden fer a Sant Joan 
Despí dins d’aquest àmbit.
A la ciutat es pot estudiar batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà i superior, i també 
existeix la possibilitat de participar en un pro-
grama de formació i inserció. Es pot cursar ba-
txillerat als instituts Jaume  Salvador i Pedrol, 
Francesc Ferrer i Guàrdia i Ateneu Instructiu, 
mentre que al Francesc Ferrer Guàrdia també 
es pot estudiar cicles formatius de grau mitjà i 
superior en les branques de comerç i màrque-
ting; sanitat i edificació, i obra civil. 
D’altra banda, els nois i noies d’entre 16 i 21 
anys que no hagin obtingut el graduat en 
l’ESO podran formar-se a en auxiliar de ven-
des, oficina i atenció al públic, i en auxiliar 
en operacions de muntatges en instal·lacions 
electrotècniques en edificis a través del Pro-
grama de Formació i Inserció. En aquest cas 
les inscripcions s’han de fer a les dependències 
de Promoció Econòmica. Per últim, i ja al mes 
de juny, del 22 al 29, es podrà fer la inscripció 
als ensenyaments per a persones adultes, al 
Centre Arquitecte Jujol.

L’experiència real
Alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de comerç 
de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia van visitar el 14 
d’abril les instal·lacions del supermecat Mercaestalvi 
en una de les visites a empreses que l’Ajuntament 
ofereix als intituts com a part de la formació comple-
mentària. L’objectiu és que els joves puguin conèixer 
de primera mà el funcionament d’una empresa vin-
culada al cicle que estan estudiant, en aquest cas de 
comerç, perquè adquireixin nous coneixements sobre 
el mercat laboral al qual accediran.

Calendari i titulacions
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: del 12 al 19 de maig

Cicles formatius de grau superior: del 26 de maig al 3 de juny 

Institut Jaume Salvador i Pedrol (c/ Sant Martí de l’Erm, 4 · telèfon 93 373 
06 12 · e-correu: iespedrol@xtec.cat)
Batxillerat: Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (av. de la Generalitat, 30 · telèfon 93 
373 16 11 · e-correu iesffg@xtec.cat)
Batxillerat: Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials
Cicle formatiu de grau mitjà: activitats comercials • cures auxiliars 
d’infermeria i emergències sanitàries
Cicle formatiu de grau superior: comerç internacional, gestió de vendes i 
espais comercials, i projectes d’edificació
7 de maig, a les 18 h, Jornada de portes obertes

Ateneu Instructiu (pg. del Canal, s/n · telèfon: 93 373 17 16 · 
e-correu: col-ateneuinstructiu@xtec.cat)
Batxillerat: Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials

Programes de formació i inserció: del 19 al 29 de maig
Promoció Econòmica (c/ John F. Kennedy, 8, · telèfon 93 480 80 50 –extensió 

1311– o per correu elèctronic: a8960285@xtec.cat)
Formació en auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i en auxiliar en opera-
cions de muntatges en instal·lacions electrotècniques en edificis
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L’experiència real

Les escoles infantils municipals ofereixen 
350 places per al curs 2015-2016

Les escoles bressol públiques, a 
punt per iniciar les inscripcions

També on line través del web municipal www.sjdespi.cat

Un cop acabades les jornades de portes obertes, les 
escoles bressol públiques s’endinsen en el procés 
de matriculació que s’iniciarà a partir del proper 

4 de maig amb la presentació de sol·licituds (al quadre del 
costat disposeu del calendari complet fins a la matrícula, 
al juny) que, un any més, es podrà fer a través d’un apli-
catiu al web municipal –www.sjdespi.cat– o de manera 
presencial a l’Àrea de Serveis a la Persona. Al web també 
es podran consultar la resta de procediments, tret de la 
matrícula, que s’ha de fer de manera presencial a l’Àrea 
de Serveis a la Persona (avinguda de Barcelona, 41).

Manteniment del nombre de places
L’Ajuntament de Sant Joan Despí manté el compromís 
d’oferir el mateix nombre de places que el curs 2014-2015 
a les tres escoles bressol municipals, El Gegant del Pi, El 
Timbal i Sol Solet, un total de 350. A Sant Joan Despí hi 
ha una quarta llar d’infants pública, La Pomera, que està 
gestionada per la Generalitat. 
Les escoles bressol compleixen un paper molt destacat i 
rellevant en els primers anys de vida dels nens i les ne-
nes, són, de fet, la primera presa de contacte amb el món 
educatiu.

Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig a l’Àrea 
de Serveis a la Persona, de dilluns a divendres de 10 a 14 
hores •  on line a través de sjdespi.cat (des de les 9 h del 
dia 4 de maig fins les 15 h, del dia 15)

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: tel. 93 477 00 51

La matriculació
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Hi participaran més de 60 colles arribades de tot Catalunya

Tot preparat per celebrar els
Tres Tombs més espectaculars

Del 8 al 10 de maig, Trobada Nacional dels Tres Tombs

L a festa dels Tres Tombs té aquest any un significat 
especial a Sant Joan Despí. La nostra ciutat ho té tot 
enllestit per acollir enguany la Trobada Nacional 

de Tres Tombs, una gran festa que tanca la temporada 
d’aquesta celebració i que aplegarà a 
la nostra ciutat més d’una seixantena 
de colles arribades de tot el territori 
català, gràcies  a la Colla de Gegan-
ters de Sant Joan Despí i a la Federa-
ció Catalana dels Tres Tombs, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí.
L’acte central serà, lògicament, la gran cercavila de la Tro-
bada (diumenge 10 de maig), però, a més, s’han organitzat 
altres propostes per tal de gaudir de tot un cap de setma-

na d’activitats, totes lligades a la tradició agrària, origen 
d’aquesta festa que es remunta al segle XVIII, quan van 
començar les desfilades de carruatges i es va vincular a la 
celebració de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Així, 

del 8 al 10 de maig, el passeig del Canal 
es transformarà en un autèntic mercat 
de pagès. Dissabte, el tret de sortida 
el farà la presentació d’una escultura 
commemorativa de la Trobada que, en 
forma de poma, ens recordarà el passat 
agrari de la nostra ciutat, on es conrea-

va una varietat d’aquesta fruita coneguda com carabruta. 
L’escultura, obra de l’escultora santjoanenca Sofia Isus, 
s’ha concebut com un homenatge a la pagesia i s’ubicarà 
a la rotonda de la rambla de Josep Maria Jujol, cantonada 

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

El passeig de Canal es 
transformarà, durant tres 

dies, en un mercat de pagès
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amb l’avinguda de Barcelona. Dissabte a la tarda, hi haurà 
una primera cercavila de cavalls i estendards que sortirà 
del  carrer del Bon Viatge a les 17 hores. A la mateixa hora 
un espectacle basat en la tradició dels cavalls de Menorca 
animarà, des de la plaça del Mercat, a 
sumar-se a la festa i acabar al parc de 
la Fontsanta on arribarà la cercavila i, 
a les 18 hores, es realitzarà un gran es-
pectacle eqüestre.
Diumenge serà el dia gran de la tro-
bada. De bon matí, l’esmorzar de Tres 
Tombs servirà per agafar forces als participants per, a par-
tir de les 11.30 h, iniciar el recorregut de la cercavila de la 
XVIII edició de la Trobada Nacional dels Tres Tombs, que 
inclourà, com és costum, la benedicció de les cavelleries.

L’artista santjonenca Sofia 
Isus, autora de l’escultura 

commemorativa

15
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El 2 de juny començarà la inscripció a una nova 
edició del programa d’ocupació conegut com Work 

Experience. Adreçat a  joves d’entre 18 i 30 anys 
que hagin finalitzat els estudis de cicles formatius o 
graus universitaris, el programa permetrà la con-
tractació de 50 joves que treballaran a l’estiu en 

diferents departaments de l’Ajuntament.  L’any pas-
sat es va realitzar la primera edició d’aquesta expe-
riència que vol ajudar els joves de la ciutat que, un 
cop acabats els estudis, s’obren pas al difícil món 

laboral. Comencen així també a agafar experiència 
i a completar el seu currículum 

professional.

Per a més informació cal adreçar-se al 
Departament de Promoció Econòmica (PROMODESPI)
(C. de John F. Kennedy, 8 · telèfon 93 480 80 50 ·

 correu elèctronic: promocio@sjdespi.net)

L’Ajuntament 
ofereix 50 contractes 
a l’estiu per a joves 

de 18 a 30 anys 
amb estudis superiors 

de formació professional o 
grau universitari

Inscripcions a partir del 2 de juny

WORK EXPERIENCE 2
la primera oportunitat laboral 

16
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La edad no es excusa
La Setmana de la Gent Gran propone actividades a partir del 5 de mayo

Durante más de 15 días, las personas mayores de Sant Joan Despí están convocadas 
a participar en propuestas deportivas, culturales, sociales y festivas que 

demuestran que son pieza clave y muy activa en la ciudad

Paseo por SAN JOAN DESPÍ
+ MASTERCLASS SALUD + DESAYUNO
martes 5 de mayo
Salida: a las 9.30 horas
desde el Área (inscripciones previas)

HISTORIA DE LA PELUQUERÍA
con Raffel Pagès
miércoles 6 de mayo
17 horas, en el Área

BAILES DE MAYORES
jueves 7 de mayo
de 16 a 19.30 h, Centre Cívic Les Planes
jueves 8 de mayo
de 16.30 a 19.30 h, Foment Cultural

TEATRO
Casados   por amor ... a la pasta
domingo 10 de mayo
18 horas, en el Centre Cívic Les Planes

PASEO POR LA FERIA DE SANT PONÇ 
DE BARCELONA
lunes 11 de mayo
Salida a las 9.15 h, estación Cercanías
Inscripciones gratuitas  en el Área

MUESTRA DE PASTELES Y
ACTUACIÓN HABANERAS
con el grupo Los Piratas
martes 12 de mayo
17 horas, Centre Cívic Les Planes
Tickets/invitación: centros cívicos, Área y 
Ayuntamiento. Aforo limitado.

CONFERENCIA NIKOLA TESLA
Padre de la tecnología
eléctrica moderna
miércoles 13 de mayo
17 horas,en el Área

PRESENTACIÓN NUEVA PLATAFORMA 
INFORMÁTICA DEL BANCO DEL TIEMPO 
Y VOLUNTARIADO DE GENT GRAN DE 
SANT JOAN DESPÍ
jueves 14 de mayo
18.30 horas, en el Área

MERIENDA Y BAILE CLAUSURA DE LA 
SETMANA DE LA GENT GRAN
viernes 15 de mayo
16.30 horas, Polideportivo del Mig
Precio: 5 euros. Venta de tickets: Centros 
Cívicos, Área y Ayuntamiento. Aforo 
limitado.

Paseo por SANT JOAN DESPÍ
martes 19 de mayo
salida: a las 9.30 horas
desde la plaza del Mercado

FIN DE CURSO DE LOS TALLERES DE 
MAYORES CURSO 2014-2015
martes 2 de junio
Para los participantes de los talleres, 17 
h, en el Auditorio M. Martí i Pol
Actuación, entre otros, de los alumnos 
de los talleres de bailes de salón, sevilla-
nas, moda y la colaboración de la Colla 
Sardanista de Sant Joan Despí.

L as personas mayores de Sant Joan 
Despí no dejan de dar ejemplo 
de su implicación. La presencia 

de la gent gran es cada vez más des-
tacada e importante en la ciudad. La 
creación de iniciativas como el Banc 
del Temps o el Voluntariat ayudan a 
tener un municipio más activo y cohe-
sionado. Hace pocos días participaron 
en la Jornada de la Gent Gran –sesio-
nes de  reflexión, 
análisis y debate 
sobre cómo me-
jorar la ciudad– y 
ahora se vuelven 
a poner la pilas 
con motivo de la Setmana de la Gent 
Gran.  De hecho, es mucho más que 
una semana, son quince días llenos de 
actividades que dejan de manifiesto el 
compromiso de la ciudad para con sus 
mayores y viceversa. Teatro, excursio-
nes, conferencias, fiestas, bailes... bue-
nos momentos para vivir en comuni-
dad y demostrar que no hay edad para 
seguir sumando experiencias.

17
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Txarango 
 actuarà a la Festa Major

El grup català actuarà el 23 de juny al parc de la Fontsanta

La Festa Flaixbac, les revetlles amb orquestres als barris i els espectacles infantils a les 
places, elements que repetiran al programa de la festa gran de Sant Joan Despí

LA CULTURA

La Festa Major de 2015 tindrà, com un dels concerts 
principals, l’actuació d’un dels grups catalans de més 
gran projecció i que, en poc temps, ha aconseguit 

arribar al gran públic gràcies a les seves cançons amb lle-
tres amb missatge i ritmes frescos i 
ballables. Txarango actuarà a Sant 
Joan Despí la nit del 23 de juny, en 
plena revetlla, a l’escenari del parc 
de la Fontsanta. Allà podrem re-
passar el seu darrer disc Som Riu 
i recordar els èxits del seu primer 
treball Benvinguts al llarg viatge i cantar tonades que s’han 
fet molt populars (“Som un riu que sempre avança, de la 
guerra en farem dansa”, del tema Esperança).  El conjunt 
ha estat enguany el gran triomfador dels Premis Ende-

rrock, els premis de la música catalana, aconseguint pre-
mis al millor disc de pop-rock en català, el millor artista, 
el millor directe de l’any i el tema “Compta amb mi” ha 
rebut el premi a la millor lletra. A més, la crítica també li 

ha atorgat el premi a millor artista 
de l’any, coincidint amb el criteri 
de la votació popular.
La festa gran de la ciutat tindrà 
també altres ingredients per co-
mençar l’estiu amb alegria i per 
celebrar la nit més màgica de l’any. 

Així, els més joves tornaran a ballar al ritme dels èxits dels 
moments amb l’espectacle de Ràdio Flaixbac i tampoc fal-
taran a la cita les orquestres i el ball sota les estrelles a les 
places de tots els barris de Sant Joan Despí.

“Un dels conjunts catalans de 
més èxit en l’actualitat, amb 5 
premis Enderrock aquest any”
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Al maig, la temporada aposta per 
la dansa i la música

Al Teatre Mercè Rodoreda i el casal de joves El Bulevard

L’obra de dansa Capricis i un tribut a la mítica banda Mecano, representacions 
destacades d’una de les temporades d’espectacles amb més afluència de públic

L’espectacle de dansa Capricis, dirigida per Àngels Margarit (15 de maig, al Teatre Mer-
cè Rodoreda) i l’actuació del grup Héroes de la Antártida, que faran un tribut a una 
icona de la música pop dels 80, els Mecano (29 de maig, al Casal de Joves El Bulevard) 

seran els protagonistes del mes de maig de la temporada d’espectacles de Sant Joan Despí. 
Encara hi ha entrades disponibles que podeu comprar al web www.teatresdespi.cat. Portem 
gairebé sis mesos de teatre, música, monòlegs, màgia... d’una temporada que ha omplert els 
espais escènics de Sant Joan Despí, el Teatre Mercè Rodoreda, l’Auditori Miquel Martí i Pol 
i el casal de joves El Bulevard. Sens dubte, una de les que més afluència de públic ha tingut. 

Can Negre exposarà els treballs de l’alumnat 
de l’Escola Municipal d’Art

Merche triomfa a l’Auditori. La cantant Merche va omplir de gom a gom l’Auditori Miquel Martí i Pol 
en el concert celebrat divendres 17 d’abril. La cantant va interpretar els èxits del seu nou disc ‘Quiero contarte’, a més 
d’altres cançons que l’han feta molt popular.

El Centre Jujol-Can Negre mostrarà del 
28 de maig al 14 de juny els treballs de 
l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art, 
una oportunitat per seguir les inquietuds 
artístiques dels alumnes. Fins al 10 de 
maig, però, a la sala podem visitar la 
mostra d’escultures que l’artista Mariano 
Andrés va inaugurar el 16 d’abril. A la 
imatge, dues dones observen una de les 
peces de l’escultor.

Inscripcions a 
l’Escola de Música 
Enric Granados

Si vols aprendre a tocar un instru-
ment, fer sensibilització musical, 
música i moviment o llenguatge 
musical, l’Escola de Música Enric 
Granados obre el procés el ma-
triculació l’1 de maig. Gràcies a 
la col·laboració de l’Ajuntament 
enguany es donaran quatre beques 
a alumnes amb necessitats econò-
miques especials.

19
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signatura de convenis • jornades solidàries • ens movem amb bici • caramelles •  festes de primavera • la 
gent gran reflexiona • felicitats centenària • visites escolars

EN IMATGES

Signatura de 
convenis amb les 
entitats.  73 asso-
ciacions de la ciutat 
van signar el 23 de 
març els conveinis 
de col·laboració 
amb l’Ajuntament. 
Aquest 2015 es dedi-
caran 683.982 euros 
a aquests convenis a 
través dels quals, les 
entitats, peces clau 
de la ciutat, orga-
nitzen tota manera 
d’activitats.

La bici, protagonista.  A l’esquerra, foto de grup d’usuaris del Bicibox 
que van rebre un reconeixement per ser els més actius en la utilització 
d’aquest servei. L’usuari de Sant Joan Despí, Alberto Arroyo, amb 482 
estacionaments, va ser el segon més actiu de les 12 ciutats que tenen 
el servei. I aquest any –fotografia inferior, a l’esquerra– han estat els 
infants el que han obert la temporada de la Primavera en bici. 300 
nens i nenes van anar al col·le en bici el 15 d’abril per donar,  simbòli-
cament, el tret de sortida a aquesta tradicional activitat.

20

Cantada de caramelles.  Els membres de Cor de Flora van 
cantar un any més les tradicionals caramelles que se celebren al 
voltant de la festivitat del Dilluns de Pasqua. A la foto, els cantai-
res davant de l’Ajuntament.

Reflexionem amb les Utopies.  A l’esquerra, la regidora de Cooperació, Eu-
genia Sánchez, amb Marta Trayner, delegada internacional de Creu Roja, i el 
periodista Bru Rovira, durant una xerrada en què es va parlar sobre la resposta 
internacional en el cas de l’ebola. A dalt, detall d’una exposició de Medicus 
Mundi. Les activitats estaven incloses en les jornades Utopìes concretes.
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signatura de convenis • jornades solidàries • ens movem amb bici • caramelles •  festes de primavera • la 
gent gran reflexiona • felicitats centenària • visites escolars

Festes de primavera.  Des de fa uns anys, les associacions de veïns i veïnes del Pi i de l’Eixample organitzen respectivament les seves 
festes de Primavera per donar la benvinguda al bon temps. A l’esquerra, ciutadans visitant les parades que es van instal·lar al passeig 
del Canal, i a la dreta, una de les actuacions que es van fer a la plaça del Sol Solet en les festes de la Primavera de l’Eixample.

Jornada de reflexió de la gent gran.  Un any més, la gent gran va 
participar activament en la Jornada de Reflexió que aquest any va 
aprofundir en el tema de les Ciutats Amigues amb la Gent Gran. A la 
imatge, l’obertura de la sessió que va comptar, entre d’altres ponents, 
amb la psicòloga Mercè Pérez. Els 73 participants van aportar les seves 
idees sobre accessibilitat en l’espai públic, inclusió social, mobilitat i 
transport, participació social i comunicació.

Visites escolars a l’Ajuntament.  Els infants de 3r de l’escola Ateneu Instructiu van visitar, el passat 15 d’abril l’Ajuntament per 
trobar-se amb l’alcalde, Antoni Poveda, xerrar-hi i fer preguntes sobre el funcionament de l’Administració local i la ciutat.
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Maria Gallardo fa cent anys.  Un segle de vida. Maria 
Gallardo, a la imatge amb la seva família, va arribar als 100 
anys el passat 28 de març. La Maria, que com es veu a la 
imatge té un magnífic aspecte, es va mostrar molt contenta 
d’arribar a aquesta edat.
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Ajuntament Sant 
Joan Despí

@AjSJDespi
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EXPOSICIONS

MAIG

sjdespi.cat/agenda

 11.30 hores
 PRIMAVERA EN BICI   
 sortida, recinte firal 
 passejada en bicicleta per la ciutat

fins al 10 de maig
EXPOSICIÓ D’ESCULTURES DE 
MARIANO ANDRÉS VILELLA
Centre Jujol-Can Negre

 3 diumenge

 19  hores
 TALLER DE CUINA THAI  
 casal de joves El Bulevard
 descobreix la cuina tailandesa. Cal inscripció prèvia

 4 dilluns

 5 dimarts
 9.30  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 PASSEIG I MASTERCLASS ESPORTIVA 
 sortida, Àrea de Serveis a la Persona
 després del passeig es farà una masterclass esportiva 
 de salut al poliesportiu Ugalde. Cal inscripció prèvia

 18  hores
 DIMARTS DE CONTE: NO TINC POR  
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Tanaka Teatre. Recomanada per a 
 infants de 2 a 8 anys

 6 dimecres
 17  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 HISTÒRIA DE LA PERRUQUERIA  
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de Raffel Pagès

 7 dijous
 16  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 BALL
 Centre Cívic Les Planes

 18  hores
 DIJOUS DE CONTE: CAPSES 
 ENCANTADES
 parc de la Fontsanta
 amb Cesc Serrat i la col·laboració del Consell dels   
 Infants. Recomanada per a infants de 3 a 12 anys

 19  hores
 TALLER DE CUINA: LET’S COOK IN   
 ENGLISH
 Foodieslab (mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

 18  hores
 TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA  
 Àrea de Serveis a la Persona
 el taller es farà, a la mateixa hora, els dies 
 14, 21 i 28 de maig, i 4 de juny

 8 divendres
 16.30  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN: BALL
 Foment Cultural i Artístic
 
 De 17 a 21  hores
 XVIII TROBADA DELS TRES TOMBS:  
 MERCAT DE PAGÈS 
 passeig del Canal
 mercat amb ambient de pagès amb venda de 
 productes artesanals i del camp

 19  hores
 RECITAL POÈTIC AMB 
 ACOMPANYAMENT DE GUITARRA
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 amb la interpretació de peces solistes a càrrec de 
 M. Carmen Navarro i Manuel Fernández

 22  hores
 CONCERT DE CHEKMATE
 casal de joves El Bulevard
 per a majors de 16 anys. Entrada gratuïta

 9 dissabte
 Durant tot el dia
 XVIII TROBADA DELS TRES TOMBS 
 diferents espais de la ciutat
 durant tota la jornada es faran diferents activitats   
 en el marc d’aquest trobada: mercat de la pagesia 
 (de 10 a 15 h, i de 17 a 21 h, passeig del Canal);   
 homenatge al món de la pagesia amb el 
 descobriment d’una escultura (12 h, rotonda av. de   
 Barcelona amb rambla Josep M. Jujol); espectacle 
 de carrer Cavalls de Menorca de la companyia   
 Tutatis (17 h, sortida des de la plaça del Mercat fins   
 al parc de la Fontsana); cercavila de cavalls
 i estendards (17 h, sortida des de Ca l’Armand, Bon   
 Viatge, Jacint Verdaguer, les Torres, Rius i Taulet, av.   
 Barcelona, av. Mare de Déu de la Mercè, Àngel 
 Guimerà, Josep M. Pi i Sunyer, plaça Sant Joan,   
 Marquès de Monistrol i parc de la Fontsanta); 
 espectacle de doma natural (18 h, parc Fontsanta)

 11  hores
 TALLER DE CUINA: CUINA EN 
 FAMÍLIA AMB THERMOMIX
 Foodieslab (mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

10 diumenge
 11  hores
 RUTA DELS EDIFICIS SINGULARS  
 punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 itinerari guiat per descobrir la història a través   
 d’edificis com l’Ajuntament, el Foment Cultural i   
 Artístic, etc. Cal inscripció prèvia a Can Negre

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de la Fontsanta 
 espai de joc i taller La volta al món amb els arbres del parc

 De 10.30 a 13.30 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de Torreblanca 
 espai de joc i taller sobre l’hort urbà i de bijuteria (cal  
 inscripció prèvia)

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de la Fontsanta 
 espai de joc, taller de reparació de bicicletes (cal  
 inscripció prèvia) i intercanvi de llibres infantils

del 28 de maig al 14 de juny
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DE 
L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’ART
Centre Jujol-Can Negre 
inauguració 28 de maig, 20 h

del 5 al 18 de maig
MOSTRA DELS PUNTS DE 
LLIBRE ESCOLARS
Biblioteca Mercè Rodoreda

AULA D’ESTUDI
Biblioteques M. Rodoreda i M. Martí i Pol
festius i cap de setmana 
del 9 de maig al 28 de juny
Aquests espais amplien l’horari habitual per 
donar servei als estudiants que aquests dies pre-
paran els exàmens de final de curs. Aíxí, la sala 
d’estudi de la biblioteca Miquel Martí i Pol obrirà 
els diumenges i festius de 10 a 14 h i de 16 a 
22 h, mentre que la Mercè Rodoreda ho farà els 
dissabtes de 16 a 22 hores.
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 16.30  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN: BALL
 Foment Cultural i Artístic
 

 Durant tot el dia
 XVIII TROBADA DELS TRES TOMBS 
 diferents espais de la ciutat
 durant tota la jornada es faran diferents activitats   
 en el marc d’aquest trobada: esmorzar de   
 Tres Tombs (8.30 h, recinte firal); Rua XVIII Trobada  
 Nacional dels Tres Tombs (11.30 h, recorregut en   
 una sola volta av. Mare de Déu de la Mercè, av. de 
 Barcelona, Francesc Macià, Creu d’en Muntaner,   
 plaça Lluís Companys, Riera d’en Nofre, rambla 
 Josep M. Jujol, av. de Barcelona, Bon Viatge –be-  
 nedicció davant de l’església–, Catalunya, Riera d’en  
 Nofre, les Torres, av. de Barcelona i av. Mare de Déu  
 de Montserrat); mercat de la pagesia (de 10 a 15 h, i  
 de 17 a 20 h, passeig del Canal)

 18  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 TARDA DE TEATRE   
 Centre Cívic Les Planes
 representació de l’obra Casats per amor...a la pasta,  
 de la companyia amateur del Banc del Temps i Volun- 
 tariat Temps d’Actuar i la col·laboració d’Hocus Pocus

 9.15  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 VISITA A LA FIRA DE SANT PONÇ
 sortida des de l’estació de Rodalies

11 dilluns

 17 hores 
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 MOSTRA DE PASTISSOS I   
 HAVANERES
 Centre Cívic les Planes

12 dimarts

 19 hores 
 TALLER DE CACTUS ‘CHUMBERA XXL’
 Casal de Joves El Bulevard
 fusió d’amigurumi i trapillo XXL. Cal inscripció prèvia

13 dimecres
 17  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN:   
 XERRADA SOBRE NICOLA TESLA  
 Àrea de Serveis a la Persona
 coneixerem més sobre el pare de la tecnologia 
 elèctrica moderna

 19  hores
 TALLER DE SABONS   
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

14 dijous

 18  hores
 TALLER DE CÒCTELS SENSE ALCOHOL  
 Foodieslab (mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

 22  hores
 TEMPORADA D’ESPECTACLES:   
 ‘CAPRICIS’, DANSA   
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

15 divendres
 16.30  hores
 SETMANA DE LA GENT GRAN: 
 BERENAR I BALL CLOENDA  
 poliesportiu del Mig
 venda de tiquets als centres cívics, Àrea i Ajuntament

 18.30  hores
 TALLER DE CONSTRUCCIÓ I 
 TORNEIG LEGO    
 Casal de Joves El Bulevard
 taller gratuït. Cal inscripció prèvia

17 diumenge
 7.30 hores
 CAMINADA A PEU
 sortida des del poliesportiu Salvador Gimeno 
 la Penya Barcelonista organitza una    
 caminada a peu fins al salt de l’aigua de Molins de   
 Rei (esmorzar a Can Rabella). Inscripcions al telèfon 
 717 70 26 77 i al correu pbsantjoandespihotmail.com

 De 10 a 14.30 i de 17 a 21.30 hores
 PREMI JUJOL DE DANSA JOVE  
 teatre Mercè Rodoreda
 certamen de dansa adreçat als joves que podran  
 participar en les disciplines de dansa clàssica,   
 contemporània i hip hop.

16 dissabte

 21 hores
 CRUZ DE MAYO    
 plaça del Mercat
 actuacions del grup de danses del Centro Cultural 
 Andaluz Vicente Aleixandre i Los Marismeños

 22  hores
 TALLER DE BALLS CARIBENYS  
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

22 divendres

24 diumenge
 12 hores
 BALLADA DE SARDANES
 plaça de l’Ermita 
 amb la Cobla Rambles

 11 hores
 DIUMENGES AL PARC: 
 TENNIS  TAULA
 parc de la Fontsanta    
 hi podeu participar i aprendre més sobre aquest esport

 11.30 hores
 PRIMAVERA EN BICI   
 sortida, recinte firal 
 passejada en bicicleta per la ciutat

 De 10.30 a 13.30 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de Torreblanca 
 espai de joc i taller d’estampació de bosses 
 reutilitzables amb motius del parc

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMBIENTAL
 parc de la Fontsanta 
 espai de joc. També revisarem les caixes niu i 
 participarem en una sessió d’anellament d’ocells

 11.30 hores
 TALLER ARTÍSTIC ROMÀ   
 Centre Jujol-Can Negre 
 taller familiar per descobrir la història de les vil·les 
 romanes de Sant Joan Despí. Cal inscripció prèvia. 

 12 hores
 CRUZ DE MAYO    
 plaça del Mercat
 actuació del grup de ball de l’escola del   
 Centro Cultural Vicente Aleixandre i Guadaljarafe

 De 10 a 14.30 i de 17 a 21.30 hores
 PREMI JUJOL DE DANSA JOVE  
 teatre Mercè Rodoreda

19 dimarts
 9.30  hores
 PASSEIG PER LA CIUTAT  
 plaça del Mercat

 18  hores
 TALLER DE POSTRES AMB GELAT 
 Foodieslab (mercat del Centre)
 també es farà els dies 26 de maig, 2 i 9 de juny. Cal  
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

20 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: COM FER QUE LA   
 INTEL·LIGÈNCIA SIGUI MÉS  EFICAÇ  
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Llorenç Guilera, enginyer industrial

 17 hores
 TALLER OCUPA’T: T’AGRADARIA 
 TREBALLAR A L’ESTIU? 
 Casal de Joves El Bulevard
 taller gratuït. Cal inscripció prèvia

 18  hores
 CUINA DE PRIMAVERA
 AMB THERMOMIX   
 Foodieslab (mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

21 dijous

 19  hores
 TALLER-SOPAR CUINA    
 D’ARROSSOS    
 Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre
 

 19  hores
 TAULA RODONA: DANSA I EDUCACIÓ  
 Sala Aloma, CC Mercè Rodoreda
 

 Durant tot el dia
 MÚSICA I BALL AL CARRER   
 places i carrers de la ciutat
 el hip-hop, la dansa del ventre, el country, etc. ompliran  
 els carrers i places de la ciutat

 
 12 hores 
 DEGUSTACIÓ DE VINS   
 Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

23 dissabte
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Un millar de atletas se dieron cita en la 
Maratón por Equipos/Los 7 km del Río

El pasado 29 de marzo se disputó la tradicional Maratón 
por Equipos/Los 7km del Río, organizada por el Club 
d’Atletisme Despí con la colaboración del Ayuntamiento. 

Se contó con la participación de 1.000 corredores.
La matinal se inició con la prueba individual “Los 7K del Río”, 
sobre un trazado de 7.032 mts. La victoria correspondió en ca-
tegoría masculina a Carles Montllor con un tiempo de 24:09; 
completaron el pódium  Raúl Martínez  (Corredors.cat 24:50) 
y Ferrán Montes (24:51). En categoría femenina la victoria fue 
para Degitu Jebesa (Fisiològic) con 26:29, a la que acompañaron 
en el pódium Mireia Suñé (FC Barcelona 28:32) y Fatima Aouaj 
(Running Prat 29:00). En atletas locales, Vinyet Bigordà (Univer-
sitari 29:53) y Jan Gálvez (27:09) encabezaron las clasificaciones.
Seguidamente comenzó la 4ª Marató per Equips, con la partici-

pación de 780 atletas, repartidos en 130 equipos. La presencia 
de muchos espectadores y familiares, llenaron la zona del río de 
color, deporte y salud.
En lo meramente deportivo, destacó el equipo del C.A. La Sansi, 
ganador de la categoría general que, con un tiempo de 02:19:4, 
rebajó el anterior récord de la prueba en más de 10 minutos. 
Completaron el pódium de la categoría general, el equipo Cur-
sa Popular Silincode (02:24:04) y el C.E. Picornell-Amfora 1 
(02:30:48).
En la categoría Local, el equipo Cursa Popular Mixto, ocupó la 
primera posición.
El Club d’Atletisme Despí prepara ya la 8ª Cursa de Sant Joan 
Despí 10k, que se correrá el próximo 23 de mayo a las 20.30 ho-
ras. Inscripciones ya abiertas en www.cursapopular.es.

El equipo La Sansi se adjudicó la Maratón rebajando en 10 minutos el récord

DESPÍ ESPORT

Entrega de premios de la Asociación Pulcone
La Asociación de Pesca PULCONE celebró el pasado 28 de marzo su 
cita anual de entrega de premios de las liguillas de pesca de primave-
ra y otoño del año 2014.
Este año, el primer premio ha sido para Simón García, el segundo 
para Ginés Fernández y el tercero para Manuel Trinidad. 
El premio a la pieza mayor capturada se ha orotorgado a Alberto 
Hernández  y Miguel Fernández.
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La nova seu, al carrer de la Font del Be, es va inaugurar amb la disputa de l’Endurance Series

Aquesta temporada alguns socis del Centre Excur-
sionista Despí han seguit el calendari de raquetes 
de neu 2015, organitzat per entitats excursionis-

tes catalanes amb el suport de la federació. Tot i que ha 
estat una temporada dura climatològicament parlant, 
l’experiència i la bona organització ha possibilitat que les 
persones participants hagin pogut gaudir tant dels re-
correguts -força exigents en algunes ocasions- com dels 
magnífics paisatges que ens donen els Pirineus.

D’altra banda, el Centre Excursionista farà unes sortides 
pels camins saludables que s’han creat recentment a Sant 
Joan Despí, amb el lema “Aprenem a caminar amb pals”. El 
passat diumenge 26 d’abril es va realitzar la primera dins 
la programació d’activitats dels diumenges al parc de la 
Fontsanta. La propera serà el 7 de juny d’11 a 13.30 ho-
res. El circuit previst és d’uns 10 km aproximadament i 
és obert a totes les edats. S’haurà de portar pals, aigua i 
protecció per al sol. 

El cap de setmana del 10 al 12 d’abril es 
van inaugurar les noves instal·lacions del 
club Slot-Car Sant Joan Despí amb una 
cursa del campionat català de l’Endurance 
Series. A la pista principal van competir  
85 pilots repartits en 34 equips. Aquesta 
pista és una de les més grans de Catalunya 
a escala 1/32; té vuit carrils de 50 metres de 
corda amb alimentació independent i un 
control informàtic de cursa que permet als 
pilots seguir  la seva posició  a la classifi-

El Centre Excursionista Despí promou 
sortides amb raquetes de neu

cació i els temps  volta a volta a través dels 
seus telèfons mòbils. Aquesta inauguració 
és una fita dins el projecte de reformes del 
club,  amb una renovació completa de les  
instal·lacions, canvis d’il·luminació, deco-
ració i equipaments per als socis i conti-

nuarà amb la creació d’una secció de Ra-
llyslot.
La seu del club, al carrer de la Font del Be 
14, està oberta als aficionats de l’slot i al 
públic en general tots els dijous de 18 a 21 
hores. Més informació a www.slot-car.cat.

L’Slot Car 
estrena 

instal·lacions

L’entitat també ensenya a caminar amb pals amb recorreguts pels nous Camins Saludables

“Aprenem a caminar amb pals”, una activitat als Camins Saludables de Sant Joan Despí
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Deu anys de l’Escola de Futbol Sala Blanc Blava

El gimnásio  Sprim-do de Sant Joan Despí ha tenido un 
brillante papel en el Campeonato de Catalunya de katas 
del estilo de karate kyokushinkai, que se celebró el día 21 
de marzo en el pabellon del Mig.
Por equipos, tanto en categoría masculuna como en fe-

menina se clasificó en primer lugar. Destacaron, indivi-
dualmente, los primeros puestos en las diferentes edades 
de Tom Ayte, Kevin Lara, Walid El Harrak, Albert Mar-
tín y Andrés García, en categoría masculina, y Carolina-
Gil-Ortega y Laia Ros en féminas.

Brillante papel del 
Sprim-do en el 
Campeonato de 
Catalunya de katas

A l’esquerra, un partit d’un equip  de l’escola i, a la dreta, un del nou equip sènior

L’Escola de Futbol Sala Blanc Blava de Sant Joan 
Despí completarà aquest any la seva 10a tempora-
da, una data molt important des del punt de vista 

esportiu, així com del significat que comporta com a eta-
pa.
Aquells nens que van començar amb cinc anys a l’escola 
aquesta temporada acaben la seva formació, i és la prime-
ra fornada que surt d’aquesta singular escola on l’esport i 
la formació han anat sempre de la mà.
Conscients d’aquest fet, l’any passat l’equip de gestió 
i direcció va crear un nou club a la ciutat: el Sant Joan 
Despí CFS, per tal de poder donar continuïtat al projecte 
d’escola i, a més, signant un acord de filiació entre escola 

i club amb el suport de l’Ajuntament, mitjançant el qual 
l’escola seria la principal pedrera del nou club. Aquest 
darrer pas es farà la propera temporada 2015-16, quan 
l’entitat tindrà els primers juvenils del club provinents de 
l’EFS Blanc Blava Despí. 
Paral·lelament, i per engegar aquest nou club, aquesta 
temporada ha comptat amb un primer equip sènior, amb 
molta empenta, capacitat de treball i sacrifici, i amb un 
compromís molt ferm amb el projecte. Sens dubte ha es-
tat el brou que ha permès consolidar l’equip a les prime-
res posicions des de l’inici de la temporada, amb serioses 
aspiracions de pujar de categoria i començar amb un bon 
peu la seva història.

A Sant Joan Despí, 
el futbol sala té futur
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www.despi.tv

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

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de març: nous elements de 

gimnàstica per a la gent gran a les places 
• Els escolars de Sant Joan Despí reflexio-
nen amb “Camí a l’escola” • Reforma de 

l’autopista B23 • Wi-fi a la línia 79 de bus • 
Jornada de la gent gran • Camins Saluda-

bles • Suport al món associatiu

ESPECIAL SANT JORDI
Resum de les principals activitats que 
s’han desenvolupat a Sant Joan Despí 

amb motiu de la diada del llibre i la rosa

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

El març ha estat lleugerament plujós i 
càlid. De fet, el dia 2 el vent de ponent 
va fer disparar la temperatura fins a 
valors propis de final de maig; però això 
va durar ben poc, ja que el dia 4 vàrem 
tenir la primera tempesta de l’any i la 
temperatura va tornar a caure fins a va-
lors més propis de l’època, fins i tot freds 
al voltant del dia 15. Posteriorment, i 
coincidint amb el canvi d’estació, ens 
va visitar el primer temporal de llevant 
de la primavera. No va ploure gaire, 
però des del novembre que no plovia 
“tant” en un sol dia (28 mm en 24h), i va 
continuar-ho fent intermitentment fins 
ben bé a les portes de Setmana Santa, 
que, per cert, enguany s’ha vist que no 
sempre és plujosa.

MARÇ DE 2015

Temperatura mitjana: 12,8ºC
Temperatura màxima: 23,1ºC el dia 2
Temperatura mínima: 3,7ºC el dia 15
Precipitació total: 62,4 mm
7 dies de pluja; 1 amb tempesta

Bàsquet internacional al 
poliesportiu Francesc Calvet

El Tonbridge-School anglès s’enfrontà al cadet del Bàsquet Sant Joan

El passat dissabte 28 de març, com a preludi del partit del primer equip del 
Bàsquet Club Sant Joan Despí, es va disputar un partit internacional amis-
tós que va enfrontar l’equip anglès sots-19 del Tonbridge-School, que estava 
de viatge a la nostra ciutat, amb el cadet A del Sant Joan Despí.
Es va imposar en el marcador l’equip de casa nostra. Això, però, no tenia 
cap mena d’importància, ja que el que es pretenia -i es va  aconseguir- és 
que tot esdevingués una festa del bàsquet i de la relació entre joves de països 
diferents.
El resultat fou que tant els jugadors com l’entorn de l’equip anglès quedessin 
molt contents del tracte rebut i al final es va comentar la possibilitat de repe-
tir l’experiència en un futur, a Sant Joan Despí o al país britànic.
El club local els va obsequiar amb una placa per a l’escola i gorres, bosses i 
clauers per a tots els membres de l’expedició.

Foto de grup de l’equip anglès i el santjoanenc

La Soietat Ocellaire, dedicada a l’ensinistrament d’ocells, va orga-
nitzar el passat 19 d’abril al poliesportiu Ugalde el seu Concurs de cant. 
Durant la jornada matinal van participar més de 300 exemplars d’ocells, 
dels quals un centenar eren de Sant Joan Despí. 
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