
Activitats per a tots els públics i totes les 
edats a la setmana gran de la ciutat
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L’abril passat es pot qualificar de normal, tant 
per la pluja total acumulada com per la tempe-
ratura mitjana registrada, si bé la percepció va 
ser la d’un mes molt assolellat i força càlid. I, en 
efecte, així va ser la part central del mes (i que 
va concidir amb Setmana Santa), però durant 
els primers i últims dies de l’abril van dominar 
els dies inestables i frescos. De fet, la refrescada 
de final d’abril va ser considerable i sobtada. 
Per Sant Jordi es podia anar amb màniga curta 
i tres dies més tard calia una bona jaqueta 
de bon matí. Des del 2001 no es donava una 
baixada de la temperatura tan contundent en 
aquesta època. 
El maig, en canvi, ja és una altra història. Ha 
estat molt sec i molt càlid, i per poc no ha su-
perat els registres del maig de 2015, que va ser 
rècord. Enguany no hi ha hagut cap onada de 
calor pròpiament dita, però sí que la tempera-
tura s’ha mantingut constantment alta durant 
bona part del mes, amb valors més propis de 
principi o mitjan juny. 

ABRIL 2017

Temperatura mitjana: 14,6ºC
Temperatura màxima: 23ºC 
el dia 11
Temperatura mínima: 6,1ºC 
el dia 28
Precipitacions: 48,3mm, 6 
dies de pluja, 3 amb 
tempesta. 
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El Butlletí
de Sant Joan Despí

Ajuntament Sant Joan Despí
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@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

10.197 Persones assolides

6.238 Reproduccions de video

409 Reaccions, comentaris i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

Piulades Impressions de piulades

45 20,9 K 

Visites al perfil Mencions

750 53
Nous seguidors

1.273 

Fotos amb el hashtag #MoltaVida

#santjoandespí a les xarxes socials
sjdespi.cat

El més destacat del darrer mes

MAIG 2017

Temperatura mitjana: 19,4ºC
Temperatura màxima: 29,8ºC 
el dia 25
Temperatura mínima: 10,3ºC 
el dia 2
Precipitacions: 16,7mm, 4 
dies de pluja, 1 amb 
tempesta. 
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La ciudad de hoy poco tiene que ver con la que teníamos 
hace sólo unas pocas décadas atrás. Se ha producido una 
gran transformación, con la creación de servicios, equipa-

mientos, zonas verdes, infraestructuras... aspectos del todo ne-
cesarios para tener un municipio vertebrado urbanísticamente 
y cohesionado socialmente. Ahora, sin dejar de lado estas cues-
tiones, tenemos nuevos retos y nuevas necesidades que seguro 
harán que la ciudad que tendremos dentro de unos años sea 
también diferente.

La sociedad está en plena transformación, con nuevos patro-
nes de vida que vienen marcados por la revolución tecnológica, 
la preservación del medio ambiente urbano y, importantísimo, 
la adaptación a nuevos modelos económicos y sociales que ga-
ranticen el bienestar y la igualdad de oportunidades. Desde el 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí trabajamos para sentar las 
bases que nos permitan, como ciudad, seguir el ritmo de los 
tiempos. Por ello, estamos ya tomando medidas efectivas contra 
la contaminación, con nuevos modelos de sostenibilidad y mo-
vilidad que también provocan que adaptemos nuestro espacio 
urbano; apostando como nunca por la educación y la forma-
ción; destinando más recursos al ámbito de los servicios socia-
les y la precariedad laboral; con una decidida política de pro-
moción de la vivienda pública; avanzando en la administración 
electrónica y en la información digital... Ahora que estamos 
en el ecuador del actual mandato, ya se empiezan a concretar 
muchas de estas actuaciones que nos deben permitir ser una 
ciudad aún más eficiente.

Por otro lado, estamos a las puertas del verano y eso significa 
que tenemos a punto la Fiesta Mayor. Como siempre, con un 
amplísimo programa de actividades (que supera los ochenta ac-
tos), organizados por el Ayuntamiento y por un tejido asociati-
vo muy activo y participativo. Os invito a disfrutar intensamen-
te de las fiestas. Muy buena Fiesta Mayor para todos y todas!

La ciutat d’avui poc té a veure amb la que teníem no-
més fa unes poques dècades enrere. Hi ha hagut una 
gran transformació, amb la creació de serveis, equi-

paments, zones verdes, infraestructures... aspectes del tot 
necessaris per tenir un municipi vertebrat urbanísticament 
i cohesionat socialment. Ara, sense deixar de banda aques-
tes qüestions, tenim nous reptes i noves necessitats que de 
ben segur faran que la ciutat que tindrem d’aquí uns anys 
sigui també diferent. 

La societat està en plena transformació, amb nous pa-
trons de vida que vénen marcats per la revolució tecno-
lògica, la preservació del medi ambient urbà i, importan-
tíssim, l’adaptació a nous models econòmics i socials que 
garanteixin el benestar i la igualtat d’oportunitats. Des de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí treballem per assentar les 
bases que ens permetin, com a ciutat, seguir el ritme del 
temps. Per això, estem ja prenent mesures efectives con-
tra la contaminació, amb nosus models de sostenibilitat i 
mobilitat que també fan que adaptem el nostre espai urbà; 
apostant com mai per l’educació i la formació; destinant 
més recursos dins l’àmbit dels serveis socials i la preca-
rietat laboral; amb una decidida política de promoció de 
l’habitatge públic; avançant en l’administració electròni-
ca i en la informació digital... Ara que estem a l’equador 
de l’actual mandat, ja es comencen a concretar moltes 
d’aquestes actuacions que ens han de permetre ser una ciu-
tat encara més eficient.

D’altra banda, estem a les portes de l’estiu i això vol dir que 
tenim la Festa Major a tocar. Com sempre, amb un amplís-
sim programa d’activitats (que supera la vuitantena d’actes), 
organitzats per l’Ajuntament i per un teixit associatiu molt 
actiu i participatiu. Us convido a gaudir intensament de les 
festes. Molt bona Festa Major per a tots i totes!

Treballem perquè la ciutat pugui 
seguir donant resposta als nous 
reptes que planteja la societat

La nova transformació

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Trabajamos para que la ciudad pueda 
seguir dando respuesta a los nuevos 

retos que plantea la sociedad
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L’espai públic de la ciutat,
 un bé comú que cal respectar

Amb l’arribada del bon temps es multipliquen a Sant Joan Despí les activitats a 
l’aire lliure i, per tant, és important ser més cívics i respectuosos

Prenem consciència i apostem per la convivència

 EL TEMA

L'estiu està a punt d'arribar. Els 
dies són més llargs, la calor pica 
i ens ve de gust sortir al carrer 

per gaudir de la ciutat, de les seves pla-
ces i parcs. Per sort, a Sant Joan Despí 
comptem amb nombrosos espais per 
gaudir tot passejant, fent esport, ju-
gant o, simplement relaxant-nos a les 
seves places o parcs. 
Si complir unes normes de convivèn-
cia ha de ser una premissa en el nostre 
dia a dia, en aquestes dates encara ho 
ha de ser més perquè fem més activi-
tats fora de casa. Per evitar possibles 
conflictes cal que tothom respecti les 
normes d'ús dels espais a l'aire lliure, 
que són molts, i que demostrem més 
que mai com el civisme és cosa de 
tothom. 

Perquè la convivència es mantingui i 
en puguem gaudir tothom, la policia 
local i els agents cívics intensificaran 
la vigilància a les zones amb més con-
centració de persones precisament per 
evitar o prevenir incidències. 

Parcs i places per gaudir 
del bon temps
Sant Joan Despí pot presumir de ser 
una de les ciutats de l’àrea metropo-
litana amb més zones verdes i espais 
destinats al lleure familiar. La ciutat 
suma prop d’una quarantena de places 
i parcs als quatre barris de la ciutat, 
que compten amb molts espais per a 
les famílies i els infants.
Són espais, en la seva gran majoria, que 
no estan sotmesos a cap control horari 

ja que no estan tancats, i per això és 
imprescindible i molt important ser 
respectuosos, ja que no tothom està de 
vacances. 
Contràriament al que passa amb les 
places, els parcs de Torreblanca i la 
zona nord del parc de la Fontsanta, que 
concentra la zona d’espais destinats a 
la pràctica esportiva, sí que tenen una 
regulació horària, cosa que, d'altra 
banda, no vol dir que no s'hagin de 
respectar unes normes de convivència, 
com portar els gossos lligats; no fer so-
rolls molestos; respectar la vegetació o 
no llençar res a terra. Durant els mesos 
de juny, juliol i agost, el parc de Torre-
blanca obre portes de 10 a 21.45 h, 
mentre que els dilluns no festius està 
tancat. La pista esportiva siutada a la 

A L’ESTIU
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Parcs i places per a tothom
Sant Joan Despí té aproximadament una quarantena de places i parcs

zona nord del parc Fontsanta es pot fer 
servir de 10 a 22 hores.

La ciutat i l’esport a l’aire lliure
Practicar esport no depèn de l'estació 
de l'any, però sí que és cert que en 
aquestes dates és més habitual trobar-
nos ciutadans i ciutadanes que apro-
fiten el bon temps per fer esport a 
molts dels espais lliures que ens ofereix 
aquesta ciutat. Les pistes esportives 
dels barris o les zones d'esport que ens 
ofereix el parc del Mil·lenari i el de la 
Fontsanta en són un bon exemple. Do-
tats amb cistelles, porteries, taules de 
tennis taula, skate o fins i tot, circuits 
de fúting, aquests espais són de lliure 
accés, tot i que a partir de les 22 hores 
es tanca la il·luminació, i per tant, no 
es poden utilitzar, fet que ajuda a evitar 
conflictes entre el veïnat que hi viu al 
costat d'aquestes instal·lacions.
Treballar plegats a favor d’actituds més 
cíviques ens farà mantenir la convivèn-
cia a l’espai públic, i per tant, gaudir de 
la ciutat tot respectant-nos.

Esport a l’aire lliure
Pistes poliesportives als barris, zones per fer esport al parcs: la ciutat és un gran gimnàs

Gaudint de la ciutat, respectant el dret al descans
La ciutat compta amb més de 80 terrasses de bars al carrer

A L’ESTIU

Situades en espais públics o privats, les terrasses de bars 
i restaurants acostumen a omplir-se molt més durant 
aquestes dates. En aquest àmbit hi ha una ordenança 
municipal que té com a objectiu regular les condicions 
d’aquestes instal·lacions que en els darrers anys s’han in-
crementat de manera notable. L’ordenança limita l’horari 
màxim fins la mitjanit (tret de les vigílies dels dies festius 
que es permet perllongar-lo fins les 00.30 hores). En tots 
dos casos, el servei de consumicions es limita a fins a les 
23.30 i les 24 hores, respectivament. A banda de respec-
tar l’horari, es recorda la necessitat de, un cop tancades, 
deixar l’espai ven net i recollit; no sobrepassar els límits 
marcats al terra i deixar pas suficient per als vianants. No 
complir amb els horaris o amb altres obligacions que mar-
ca l’ordenança està sancionat amb faltes que poden anar 
dels 150 als 600 euros. De fet, la Policia Local i els agents 
cívics reforçaran la vigilància d’aquestes terrasses per as-
segurar que es compleix la normativa i no es molesta als 
veïns i veïnes. En la ciutat hi ha 86 terrasses de bars.

Terrasses a l’estiu: a la fresca amb civisme

5
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Nous projectes per millorar la 
qualitat de vida dels animals

Per la convivència: tinença responsable d’animals a la ciutat

L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
fa mesos que treballa per millo-
rar les condicions dels animals de 

companyia que viuen a la ciutat a través 
de diferents iniciatives. Si bé és necessa-
ri millorar els equipaments a l’aire lliure 
per a les mascotes, també ho és fer po-
lítiques de gestió interna municipal per 
atendre les necessitats dels animals que 
obligatòriament han d’estar censats: 
gossos, gats i fures.
Una de les iniciatives més immediates 
serà l’ampliació dels dos actuals pipicans 
del parc de la Fontsanta, que duplicaran 
l’espai i milloraran les instal·lacions per 
convertir-se en àrees de lleure i esbar-
jo per a animals. Així, l’espai ubicat al 
parc, al costat de les  vinyes –perllonga-
ció del carrer d’Extremadura- passarà 
dels 1.000 metres quadrats actuals als 
2.100 amb dues zones diferenciades per 

a gossos grans i petits amb tres acces-
sos. També s’ampliarà el situat al costat 
dels horts de Pont Reixat que dels 1.000 
metres quadrats passarà a tenir 2.500 
metres quadrats, també amb dues zo-
nes en funció de la grandària del gos. 
Tots dos espais estan ideats perquè gos-
sos i propietaris disposin d’espai sufi-
cient per a l’esbarjo necessari. A més a 
més estaran dotats de bancs, fonts i ar-
brat. La previsió és que les obres puguin 
començar aquest estiu.

Per una tinença responsable
Més enllà de la millora d’instal·lacions, 
el programa preveu altres mesures com 
la incorporació d’un apartat a la pàgi-
na web específica sobre els animals; la 
formació del personal municipal més 
implicat sobre el terreny (Policia Lo-
cal, agents cívics, Via Pública, Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania, etc.); la crea-
ció d’un protocol intern d’atenció a la 
ciutadania que té mascotes; campa-
nyes periòdiques de sensibilització al 
voltant dels drets i deures dels propie-
taris i propietàries d’animals, i seguir 
treballant amb les entitats animalistes, 
amb les quals s’han consensuat part de 
les accions,  en polítiques que afavorei-
xen una tinença responsable.
Per tal de conscienciar la ciutadania res-
pecte la tinença responsable d’animals 
els propietaris rebran, en el moment 
de censar les seves mascotes, un ma-
nual de drets i deures que inclourà 
serveis com un plànol dels espais a la 
ciutat destinats al lleure dels seus ani-
mals. Aquestes són només algunes de 
les accions en les quals està treballant 
l’Ajuntament per millorar i afavorir la 
convivència a la ciutat.

L’Ajuntament treballa en un paquet d’accions que, a banda d’ampliar les zones d’esbarjo, 
potenciarà polítiques de gestió interna per atendre les necessitats de les mascotes

A l’esquerra, l’actual zona d’esbarjo per a 
gossos del parc de la Fontsanta, que duplicarà 
l’espai; i sobre aquestes línies, una de les cam-
panyes per afavorir el civisme i la tinença res-
ponsable de mascotes que ha fet l’Ajuntament 
recentement



7

Acord per crear una taula de treball 
per a la transformació de l’autopista B23 

Reunió dels alcaldes i alcaldessa i el conseller de Territori i Sostenibilitat

Aquest nou pas per treballar en el disseny d’una autopista més urbana també 
contempla que el traspàs de la via per part de l’Estat estigui dotada de recursos 

La Sala Camèlies del Centre Cutural Mercè Rodoreda 
ha estat l’escenari  d’un nou acord per tirar endavant 
el projecte que ha de convertir cinc quilòmetres de 

l’autopista B23 en una nova via, més integrada en la trama 
urbana de les tres ciutats per on passa just abans d’arribar a 
la Diagonal. L’alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de 
Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda; l’alcaldessa 
d’Esplugues, Pilar Díaz; l’alcalde de Sant Just Desvern, Jo-
sep Perpinyà, i el conseller de Territori i Mobilitat de la Ge-
neralitat, Josep Rull, han acordat crear una taula de treball 
conjunta per començar a treballar-hi i, paral·lelament, de-
manar a l’Estat el traspàs de la titularitat de la via, amb els 
recursos necessaris per al seu manteniment i per començar 
a executar projectes pendents, com la creació del carril BUS 
VAO, per al trasport públic i vehicles d’alta ocupació (va-
lorat en 15 milions d’euros), que aniria acompanyat d’altres 
iniciatives per promoure els desplaçaments sostenibles 
a l’entrada de Barcelona (aparcaments connectats amb el 
transport públic –park and ride– o carrils per a bibicletes).

Mobilitat sostenible i eliminació d’una barrera urbana
L’alta densitat de trànsit i el col·lapse diari que registra 
aquesta via d’accés a Barcelona des d’aquestes poblacions 
del Baix Llobregat requereix d’una transformació integral 
per assolir una mobilitat més sostenible que prioritzi el 
transport públic, tot reduint la contaminació i promovent 
un desenvolupament urbanístic que vertebri el territori, 
alliberant els municipis de l’actual barrera que representa 
la B23.
Per a Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí  i  vicepre-
sident de Transport i Mobilitat de l’AMB, “cal començar a 
treballar ja en aquests projectes per concretar-los quan 
sigui efectiu el traspàs de l’autopista que –ha afegit– 
ha de venir acompanyat dels recursos necessaris per al 
manteniment de la via durant 10 anys i per fer realitat 
els projectes previstos, com el carril BUS VAO”. Poveda 
ha comentat també la necessitat de començar igualment a 
avançar en altres projectes per tal de millorar la mobilitat 
i afavorir el trasport públic “com un park and ride amb 
llençadora d’autobussos o carrils per a bicicletes”. 
Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat, ha qualificat d’exemple de “governança compar-
tida” aquest projecte metropolità que ha de convertir la 
B23 “en una via multifuncional que derivi la mobilitat 
privada cap al transport públic”  i ha afegit que, un cop 
concretat el traspàs, “haurem d’establir les diferents fases 
d’execució”. 
Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues, ha definit el projecte 
com “ambiciós i necessari per vertebrar i fer permeables 
el territori dels municipis, per tal que els ciutadans i ciu-
tadanes puguin anar caminant d’un barri a un altre o 
arribar a un equipament tant important com l’Hospital 
Moisès Broggi”. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Des-
vern, per la seva banda, considera que es tracta “de retor-
nar els espais a la ciutadania” i que “després de molts 
anys, ara tenim un primer full de ruta”.
Poveda, Perpinyà i Díaz ja van tenir una primera reu-
nió, el passat mes de desembre, amb el secretari d’Estat 
d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, a qui van plantejar 
el traspàs de la titularitat d’aquesta via.

Front comú. L’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà; 
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz; el conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Josep Rull, i l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, creraaran 
una taula de treball que treballi per fer la B23 una via més urbana
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La Policía Local realiza controles en 
autocares para mejorar la seguridad

Medidas preventivas en el ámbito escolar

Desde el mes de mayo, los agen-
tes de la Policía Local de Sant 
Joan Despí han incorporado 

una nueva tarea: el control de seguri-
dad de los autocares que transportan 
a los niños y niñas que realizan excur-
siones en el horario lectivo de los cen-
tros educativos.
Así, la policía ha comunicado a los 
colegios su intención de realizar es-
tas revisiones, previa petición de las 
escuelas. El objetivo de esta acción es 
velar por la seguridad de los pequeños 
y pequeñas comprobando que el auto-
car contratado por el colegio cumple 
con todos los requisitos de seguridad 
establecidos para el transporte escolar. 
Así, en el momento de la salida, los 
agentes solicitan la documentación 
al conductor (seguro del vehículo al 
corriente de pago, ficha técnica del 
vehículo, etc.) y revisan el interior del 
autocar para comprobar que todo está 
en orden. De esta manera se refuerzan 

Los agentes ofrecen a los colegios la posibilidad de realizar una inspección de los 
vehículos para comprobar que cumplen con la normativa

Una agente de la Policía municipal 
revisa uno de los autocares antes de 
salir de excursión

Nueva entrega de bicis eléctricas a 
los jóvenes estudiantes
Jóvenes estudiantes más concienciados con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. El alcalde, Antoni Poveda, 
ha sido el encargado de repartir –una cesión temporal 
de tres meses– 17 bicicletas eléctricas entre jóvenes de 
bachillerato de los institutos Jaume Salvador i Pedrol, 
y Francesc Ferrer i Guàrdia, y del Ateneu Instructiu. 
El objetivo de esta cesión temporal es que los jóvenes 
utilizen y se animen a probar este tipo de vehículos que 
no producen emisiones a la atmósfera. Esta es la cuarta 
entrega que se realiza, así que ya son aproximadamente 
70 los jóvenes que han utilizado estas bicicletas cedidas 
por el Àrea Metropolitana de Barcelona.

los controles y se toman precauciones 
en este ámbito tan sensible. 
La Polícia Local anima a los colegios 
e institutos de la ciudad a ponerse en 
contacto con el cuerpo para que solici-
ten este tipo de revisiones y controles.

Los jóvenes y profesores pueden probar las bicicletas en sus 
desplazamientos habituales
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La instal·lació de llums de leds en semàfors i fanals ha ajudat a reduir el consum

L’energia elèctrica dels serveis
 municipals, d’origen renovable

El consum d’electricitat de l’administració municipal torna a disminuir

El 92% de l’electricitat que consumeixen els equipaments i l’enllumenat públic es 
comercialitza amb una empresa que compra només energies renovables

La pràctica totalitat de l’energia elèctrica consu-
mida per l’Ajuntament de Sant Joan Despí (equi-
paments, enllumenat públic i semàfors), concre-

tament el 92%, és 100% renovable amb certificat de 
garantia d’origen. La comercialitzadora Aura Energía 
(ubicada en Sant Joan Despí) disposa del certificat A, 
el més alt que dona la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC). Així, l’electricitat que con-
sumim prové de l’energia solar fotovoltaica, hidràulica 
o eòlica, que produeixen zero emissions de diòxid de 
carboni i de residus radioactius. Aura Energía es va 
instal·lar a Sant Joan Despí per la bona comunicació 
amb Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

Estalviem energia any rere any
Aquesta opció per les energies renovables és una apos-
ta municipal per reduir les emissions de gasos que 
emetem a l’atmosfera, i per un tant, un compromís a 
favor del medi ambient. Però no és l’única acció que 
realitza l’Ajuntament per lluitar contra el canvi cli-
màtic, ja que en els darrers anys també s’ha fet una po-
lítica d’estalvi i eficiència energètica que ha fet reduir 
els consums (menys diners a pagar, però també menys 
emissions).
De fet, el 2016 la factura de la llum va arribar a 
1.372.400 euros, 186.000 euros menys que el 2015, i 
es van consumir 8.905.000 kWh, 900.000 kWh menys 
que l’any anterior, el que representa la no emissió de 

Més de 300 orquídies a la vora del riu
Un any de rècord. L’espai fluvial del riu, 
al terme municipal de Sant Joan Despí, 
ha vist aquest any el naixement de 323 
orquídies de l’espècie Seràpia Vomera-
cea, una varietat molt escassa a Catalun-
ya i a bona part de la península ibèrica. 
Una bona notícia per la biodiversitat 
d’aquesta zona si, a més a més, tenim en 
compte que s’han detectat peus amb un 

millor port, amb flors altes i fortes. El 
Centre Mediambiental L’Arrel, a través 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, s’encarrega des de fa més 
d’una dècada de comptabilitzar els peus 
d’orquídies i de revisar que estiguin en 
condicions per salvaguardar aquestes 
varietats tan poc comunes en la penín-
sula ibèrica.

277,2 tones de CO2. Sant Joan Despí continua reafermant els 
compromisos adquirits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia que, entre d’altres accions, s’ha compromès 
a reduir les emissions de CO2 en almenys un 40 % d’aquí a 
2030. En els darrers anys, s’han impulsat mesures per reduir 
el consum com la  incorporació de leds en l’enllumenat pú-
blic i els semàfors.
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Premi a la millor 
infermera geriàtrica 
de l’Estat espanyol

Moció per la millora de les 
condicions de treball de les 
subcontractes
El Ple de maig ha aprovat una moció presentada pel 
PSC (tots els partits hi van votar a favor tret del PP, 
que es va abstenir) per promoure a l’Ajuntament la 
inclusió de plecs en les clàusules administratives que 
evitin els efectes perniciosos que es donen en les 
subcontractacions. L’objectiu és garantir una equi-
paració en les condicions laborals del personal, fet 
que a vegades no és així. La moció, que va incloure 
esmenes de totes les formacions, també demana ins-
tar el Govern espanyol a derogar la reforma laboral, 
i sol·licita a la Generalitat que incrementi el nombre 
d’inspectors de Treball i a crear un òrgan de control 
que equipari les condicions salarials i laborals. La 
moció ha recollit part de les reivindicacions que 
va iniciar, sobre aquesta situació de precarietat, el 
sindicat UGT. El Ple també va aprovar una moció 
demanant a l’Estat que modifiqui un article de la Llei 
de trànsit i un altre del Reglament General de Circu-
lació  perquè les indicacions dels senyals de trànsit 
s’expressin en la llengua pròpia de cada comunitat,  
tal i com ja es recull a l’Estatut de Catalunya. La mo-
ció va ser aprovada pel PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC, i 
l’abstenció de Siqueespot, mentre que Ciutadans i PP 
van votar en contra.

L’Escola de Música obre el 
període de matriculació

Fins al 28 de juny (o bé a partir del 4 de setembre) 
les persones que estiguin interessades poden fer la 
matrícula a les instal·lacions de l’escola de música 
Enric Granados. El centre ofereix un ampli ventall 
d’assignatures com sensibilització musical; música 
i moviment; llenguatge musical; coral; conjunt 
instrumental, a més a més de flauta travessera, 
saxo, trompeta, violí, violoncel, guitarra clàssica, 
guitarra elèctrica, baix elèctric i piano. El centre 
compta amb un banc d’instruments per a aquells 
nens o nenes que ho necessitin. 
A més d’estudis musicals, ofereix classes de musi-
coteràpia adreçades a infants de qualsevol edat. A 
part de les assignatures anuals, l’escola obre altres 
vies de participació musical al públic adult amb 
la possibilitat de formar part dels grups instru-
mentals si es toca algun instrument, o bé al cor 
Rhapsody si el que us agrada és cantar.

La santjoanenca Eva María Martín ha rebut el Premi Jericó de la Fundació 
Santa Eulàlia a la Millor Infermera de Geriatria d’Espanya. El guardó reco-
neix la tasca dels professionals que atenen els pacients amb generositat més 
enllà de la seva feina professional. Martín fa 25 anys que és infermera, i des de 
en fa 15 treballa a la residència Domus Astri d’Esplugues. La candidatura al 
premi va ser proposada pels seus companys i pacients, cosa que encara li ha 
fet més il·lusió: “La gent gran és nostre patrimoni, se’ls ha de donar afecte, 
i estar al seu costat. Com a societat no els podem deixar de banda pel fet 
que siguin grans”.

Nueva adjudicación de 
los huertos urbanos

El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria para la adjudicación (en ré-
gimen de concesión temporal) de los huertos urbanos de la Moixeta y 
de Pont Reixat. Para optar a uno de estos espacios de cultivo hay que 
presentar una solicitud del 20 al 30 de junio en la Oficina de Atención 
a la Ciudadanía (planta baja del Ayuntamiento). Una vez recogidas las 
solicitudes se procedará al sorteo, el próximo otoño, de los 56 huertos. La 
persona solicitante tiene que estar empadronada en Sant Joan Despí (un 
mínimo de tres años); ser mayor de 60 años pensionista; pensionista o 
jubilado; no disponer de ningún otro huerto público o privado en el Área 
Metropolitana y que ningún otro miembro de la familia sea adjudicatario 
de un huerto. Las bases se pueden consultar en la web municipal.

Las personas interesadas en optar a uno pueden 
presentar su solicitud del 20 al 30 de junio

En total se sortearán 56 huertos ubicados en Pont Reixat y la Moixeta
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En la fotografia superior, un 
dels alumnes de l’institut 
Francesc Ferrer i Guàrdia 

que ha participat en el nou 
web de l’entitat. En la petita, 

l’alcalde, Antoni Poveda, amb 
Francisco Requena, al centre, 

i el vicepresident d’Activa 
Despí, David González, i la 

presidenta, Belén Allende

En l’acte es va fer un reconeixement a 
la trajectòria de Francisco Requena

Els comerciants d’Activa 
Despí presenten nou web

Un maig per aprendre més sobre el món 
del cooperativisme
Dues exposicions, una xerrada i un teatre 
fòrum ens han apropat al món del coo-
perativisme i l’economia social gràcies al 
cicle Maig Cooperatiu que ha organitzat 
Sant Joan Despí, cinc municipis coope-
ratius més i l’Ateneu Cooperatiu del Baix 

Llobregat.  L’objectiu ha estat promoure 
els valors del cooperativisme, un model 
que prioritza les dimensions socials, 
ambientals i humanes de l’economia. Una 
part de les activitats han estat dirigides 
als joves estudiants.

L’Associació de Comerciants Activa Despí ja ha presentat el nou 
web www.activadespi.org, un projecte que ha vist la llum gràcies a 
la col·laboració de l’entitat comercial amb alumnes d’un cicle de co-
merç de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Un exemple d’iniciativa 
innovadora entre escola i teixit comercial. Els membres de l’entitat 
van destacar que el nou web és un gran aparador del comerç i que 
estarà en constant actualització per donar el màxim de difusió a les 
activitats del comerç de proximitat. Activa Despí va aprofitar l’acte 
per fer un reconeixement públic a Francisco Requena per la seva 
trajectòria en l’àmbit de la vida associativa comercial local i envers 
l’educació viària a la ciutat. Requena és una cara coneguda del teixit 
associatiu i va ser impulsor de la primera Firadespí.

Vols aprendre a ballar les danses de cultura 
popular catalana? 

L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí t’ofereix 
l’oportunitat d’aprendre aquestes danses tradi-

cionals en les diferents seccions d’aquesta 
entitat que està a punt de fer els 75 anys.

Més informació: 
camí del Mig, 36, telèfon de contacte: 

609 86 95 10 i e-mail: info@esbartdansaire.cat
No t’ho pensis més, 

vine a ballar i a gaudir de la dansa popular!
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Talleres de gent gran: 
inscripciones del  3 al 7 de septiembre

La Setmana de la Gent Gran ha terminado y un año más las 
personas mayores de la ciudad han participado de forma activa 
en todas las actividades que se han programado. Estas imáge-
nes sólo recogen algunos de los mejores momentos de lo que ha 
dado de si este programa. Las propuestas comenzaron con una 
masterclass deportiva en el Centro Polideportivo Ugalde para 
poner de relieve cuán necesaria es la actividad física, a todas las 

edades. Siguiendo esta filosofía, este año se han hecho por pri-
mera vez talleres de nordicwalking con muy buen resultado y la 
participación de 65 personas. La muestra de pasteles y habane-
ras; teatro con el grupo amateur Tiempo de Actuar; charlas en el 
Aula Cultural; el homenaje a las parejas que han cumplido los 50 
años de convivencia, o la merienda y baile de las personas mayo-
res, son algunos de los actos que destacamos.

La ‘gent gran’ de la 
ciudad, cada día 

más activa

Después de la Setmana de la Gent Gran toca pensar en seguir 
aprendiendo con los talleres del próximo curso 2017-2018. Del 3 
de julio al 7 de septiembre (en agosto estará cerrado) se podrán 
hacer las inscripciones en el Área de Servicios a la Persona. La 
matrícula se realizará en septiembre y los diferentes cursillos 
comenzarán las clases en la semana del 16 al 20 de octubre en 
diferentes equipamientos municipales (en el web sjdespi.cat, toda 
la información y el impreso para las inscripciones).

Talleres de memoria, yoga, manualidades, sevi-
llanas, coreografías/bailes de salón, informática, 
gimnasia, inglés, encaje de bolillos, gimnasia 
integral y gimnasia terapéutica y costura 

Deporte, baile, cultura... y mucho compañerismo 
en las actividades de la Setmana de la Gent Gran 

que se ha celebrado este pasado mes de mayo
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Una vintena de joves pinten murals artístics en 
un espai degradat del carrer del Tambor del Bruc

Art al carrer, 
art per a tothom

L’entorn del carrer Tambor del Bruc i el túnel que comuni-
ca l’escola Pau Casals i el Centre de Formació de Persones 
Adultes Arquitecte Jujol ha canviat radicalment gràcies a 

dos projectes on els joves han estat els protagonistes. Us expli-
quem com. D’una banda, el mur del carrer Tambor del Bruc que 
voreja la pista poliesportiva Jujol és ara un clar exemple d’art al 
carrer gràcies al projecte Creart que va fer una crida als joves 
(amb inquietuds artístiques o no) a participar en aquesta pintada 
col·lectiva per rehabilitar aquest espai, molt degradat. Després de 
fer diferents sessions de treball per dissenyar i pintar el mur amb 
la col·laboració de l’Associació Artist Love –podeu veure el resul-
tat en les fotografies superiors– ha sorgit un optimista i acolorit 
mural amb dissenys basats en aspectes molt relacionats amb la 
ciutat: el trencadís, la natura i la multiculturalitat. Diumenge 28 
de maig es va fer una gran jornada final amb música on qualsevol 
jove podia deixar la seva empremta artística. 

Imaginació al poder
El projecte Creart també ha permès rehabilitar el túnel que con-
necta els carrers de Pau Casals i Tambor del Bruc. En aquest cas, 
l’Ajuntament va fer un concurs d’idees entre escoles d’art i dis-
seny de tot Catalunya que va guanyar l’alumne Marcel Puertas de 
l’Escola Art Municipal L’Arsenal de Vilafranca del Penedès. Els 

Creart omple de creativitat l’espai públic

En les fotografies superiors, la jornada de pintat final del mur 
en el qual van participar al voltant d’una vintena de joves. 
Sobre aquestes línies, el túnel amb tres dels seus símbols més 
destacats: el violoncel de Pau Casals; la Timbaleta de l’EBM El 
Timbal i el trencadís del Centre de Formació de Persones Adultes

dissenys presentats havien de recollir com a mínim 
tres elements: el violoncel de Pau Casals; el tren-
cadís del Centre de Formació de Persones Adultes 
Jujol i La Timbaleta de l’Escola Bressol Municipal 
El Timbal. Característiques que representen els 
tres centres educatius que hi ha en aquest entorn. 
Aquest concurs es va fer gràcies a un conveni amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat.
Aquest és el nou aspecte de l’espai gràcies a la 
col·laboració d’una vintena de joves.
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Aquest curs s’han matriculat uns 740 alumnes al centre 

Mai és tard per aprendre
Escola d’adults: del 19 al 27 de juny, període per fer les inscripcions

El Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol ofereix un ventall de 
possibilitats formatives per a les persones de més de 18 anys

Marhaba, una nueva asociación de mujeres en Sant Joan Despí
Crear un espacio de encuentro para las mujeres, sean de origen 
árabe o no; dar a conocer su cultura; trabajar por la integración; dar 
clases de árabe y participar en actividades de la ciudad. Estos son 
una parte de los objetivos de la Associació de Dones Marhaba (que 
en árabe significa bienvenida), una nueva entidad que, aunque se 
acaba de presentar, ya participó en la I Diada de Dones Despí que 
se organizó en los actos del 8 de marzo. La secretaria de la entidad, 
Farah Teyar, explica que todo surgió a raíz de un encuentro fortuito 
con Margi Gual, la concejal de Acció Social i Igualtat: “Coincidi-
mos y comentamos que a través de una asociación podríamos 
realizar muchas actividades y darnos a conocer como colectivo”. 
Y se pusieron manos a la obra. Farah señala que tienen “muchos 
sueños y cosas por hacer. De momento somos 40 socias y espe-
ramos que pronto puedan sumarse más, de cualquier nacionali-
dad, e incluso hombres”. Para más información sobre sus activi-
dades podéis seguir su Facebook (Marhaba Marhaba) o enviar un 
correo a assmarhabasjd@gmail.com.

Aprendre anglès, formar-se en informàtica, ampliar es-
tudis, preparar-se per a les proves d’accés a cicles for-
matius de grau mitjà i superior... són només algunes 

de les opcions que ens ofereix el Centre de Formació de Per-
sones Adultes Arquitecte Jujol que del 19 al 27 de juny obre la 
preinscripció als nous estudiants. 
En els darrers anys, aquest centre educatiu ha anat ampliant 
les possibilitats d’estudi per donar més servei a la ciutadania. 
Així, en l’àmbit de les llengües, a més de castellà (també fan la 
preparació per al test de nacionalitat) i català, l’escola ofereix 
tres nivells d’anglès (A1, A2.1 i A2.2). 

Inserció laboral
Força interessant és l’oferta d’estudis formativa i d’inserció 
laboral amb els cursos de preparació per a la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i superior, l’accés a la uni-
versitat per a persones més grans de 25 i 45 anys o el curs 
per assolir el graduat en secundària. L’actual mercat laboral 
requereix de noves acreditacions per poder accedir a molts 
llocs de treball, i és per això que l’escola posa a l’abast dels i les 
estudiants un atapeït programa formatiu d’informàtica amb 

ensenyaments per obtenir el COMPETIC inicial, l’1, el 2 i el 
3. A més d’aquests estudis, el centre continua oferint forma-
ció en ensenyaments inicials i bàsics adreçats a persones que 
volen adquirir els coneixements inicials de lectura, escriptura 
i càlcul, o que els volen millorar i consolidar. A l’anunci de la 
pàgina anterior podeu consultar el detall de tota l’oferta. 

Souad Boulben, presidenta de la entidad, durante la 
presentación
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Recta final del curs escolar 
Lliurament d’orles, premis, mercats solidaris....

A punt d’acabar les classes, les escoles i els instituts organitzen diferents activitats

Lliurament d’orles a 
l’institut Jaume Salvador i 
Pedrol. Els alumnes de ba-
txillerat d’aquesta promoció 
(amb 51 alumnes) posen 
així de contents després de 
recollir les orles. Aquest acte 
representa el punt i final a 
una etapa educativa que els 
obre les portes a continuar 
formant-se. Enhorabona a 
tots i totes! 

Escola solidària. L’alumnat 
de 4t de l’escola Pau Casals 
ha fet la I Jornada Solidària 
en record d’un dels seus 
companys, en Gorka. Els 
nens i les nenes van prepa-
rar un mercat de joguines, 
tallers, xocolatada, etc. i 
els diners recaptats es des-
tinaran a la lluita contra el 
càncer infantil.  

Talent creatiu i empresa. La col·lecció de dissenys de les alumnes del cicle 
assistència al producte gràfic interactiu de l’ICARTH, la Sandra Molina i 
la Núria Trujillo, ha quedat finalista entre 479 obres participants de 19 
escoles d’art de Catalunya en el concurs Dissenya el teu futur que ha 
organitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’empresa 
d’encenedors Clipper. Les alumnes han proposat el disseny d’una col·lecció 
de quatre encenedors (a la foto). Les alumnes van rebre un reconeixement 
en la jornada Talent creatiu i empresa organitzada per la Generalitat.

Premi en anglès per a un alumne 
de l’Escola de Persones Adultes. En 
Jordi Tomico ha guanyat el primer 
premi The Fonix –en la categoria 
d’escoles d’adults– , impulsat per 
International House, Fundesplai i la 
Generalitat. Per aconseguir aquest 
reconeixement d’àmbit català, Jordi  
ha hagut de superar tres proves 
per demostrar les seves habilitats 
en anglès en comprensió escrita, 
expressió oral, comprensió oral i ús 
de la llengua anglesa. És el segon 
cop que el Centre de Formació de 
Persones Adultes Arquitecte Jujol 
s’hi presenta i el guanya.

Mercat de segona mà a l’EBM El Gegant del Pi. 
L’alumnat del curs de vendes, oficina i atenció al 
públic del Programa de Formació i Inserció (PFI) han 
organitzat un mercat de segona mà amb articles 
d’infants amb la col·laboració de l’escola bressol 
municipal El Gegant del Pi. 

Premi Unesco. Rayan 
Rayan Bouthagras, 
alumne de cinquè de 
l’escola Roser Capdevila, 
ha guanyat el segon 
premi de la XIIIa edició 
del Certamen Literari en 
Llengües Estrangeres que 
promou la UNESCO amb 
l’obra Energies renova-
bles, escrita en àrab.
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Cotrina és fotògraf d’El Periódico de Catalunya

Alberto Cotrina exposa al Centre Jujol-Can Negre una mostra fotogràfica amb 
imatges icòniques del darrer quart de segle del club blaugrana

Cotrina, Poveda i Bartomeu mostren el llibre Minut 111 (a la portada, el cèlebre gol 
de Koeman), en el qual ha estat inspirada l’exposició. A sota, la inauguració , que va 
despertar molt interès mediàtic 

Minut 111, un passeig per la història 
del FC Barcelona dels darrers 25 anys

Imatges emblemàtiques per repassar la història 
del Barça dels darrers 25 anys. El fotògraf es-
portiu Jordi Cotrina ha exposat al Centre Jujol-

Can Negre la mostra Minut 111, que pren com a 
punt de partida la icònica imatge del gol de Ronald 
Koeman a la final de la Copa d’Europa a l’estadi de 
Wembley l’any 1992 que va donar a l’equip la seva 
primera copa. La mostra va ser inaugurada el 25 de 
maig per l’alcalde, Antoni Poveda, el president del 
FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el mateix 
Albert Cotrina, autor també del llibre Minut 111.
Cotrina, que pràcticament ha desenvolupat la seva 
carrera professional com a fotògraf esportiu a El 
Periódico, parteix de la imatge del gol per fer un 
recorregut per altres moments claus del club com 
diverses finals de les Champions League, i altres 
que diuen molt de la personalitat dels jugadors i 
dels seus entrenadors, com Johan Cruyff, Louis 
Van Gaal o Pep Guardiola. Durant la inaugura-
ció, l’autor va agrair “l’interès de Sant Joan Des-
pí per acollir aquesta exposició, a més a més, en 
una casa tan increïble com Can Negre. Escollir 
aquestes imatges no ha estat fàcil perquè són 
molts els anys que he seguit el Barça”. Poveda i 
Bartomeu van destacar la qualitat de les fotogra-
fies i els moments capturats “històrics per al club”. 
Cotrina té al currículum guardons com el Premi 
a la Millor Fotografia de la Secretaria General de 
l’Esport –2005– i el Premi Quim Regàs de perio-
disme –2012–, entre d’altres.

Cursos d’estiu a l’Escola d’Idiomes Moderns
La Torre de la Creu, seu de l’Escola d’Idiomes Moderns, 
ofereix aquest estiu el curs El mindfulness y la mejora de 
la calidad de vida durante el envejecimiento, emmarcat en 
la programació Els Juliols de la Universitat de Barcelona. 
El curs, al qual ja us podeu inscriure, es farà del 10 al 14 
de juliol, en horari de tarda. Podeu trobar més informa-

ció a: ub.edu/juliols/cursos-estiu/sant-joan-despi. D’altra 
banda, també hi ha programats quatre cursos d’anglès 
adreçats a assolir els nivells europeus A2, B1, B2.1 i B2. 
Els cursos seran de 40 hores i es duran a terme entre el 10 
i el 21 de juliol. Recordeu que els veïns de Sant Joan Despí 
gaudeixen d’una tarifa reduïda.

CULTURA
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La festa de tothom!

Del 21 al 25 de juny, Sant Joan Despí està de Festa Major

Tot a punt per a gaudir de cinc dies festius a la ciutat on la participació serà, de nou, la 
característica d’un programa d’actes dissenyat per satisfer a grans i petits
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Un cartell ple de vida
Enguany, la imatge de la Festa 
Major ens presenta un cartell que 
reprodueix l’estil de les il.lustracions 
estiuenques de moltes  activitats i 
campanyes publicitàries d’avui dia. 
És obra de Juanma García Escobar, 
amb una àmplia expriència en el 
món de la il.lustració publicitària i 
promocional per a grans marques i 
esdeveniments, que ha recreat, fidel 
al seu estil, l’alegria i varietat de 
propostes que presenta al programa 
de les festes d’aquest 2017 i que, a la 
vegada, transmet l’esperit d’una ciutat 
plena de vida.

Dimecres 21 de juny

La vam conèixer a la primera edició del famossíssim progra-
ma Operación Triunfo. Però, 15 anys després d’aquell fenò-
men televisiu i musical, aquesta noia del Bruc s’ha consolidat 
com una figura destacada del món de l’espectacle. Gisela ha 
deixat enrere el qualificatiu de ‘triunfita’ i s’ha fet un nom 
propi com a cantant, posant la veu a bandes sonores de pel.
lícules infantils de gran èxit, gravant discos i protagonitzant 
musicals i espectacles, especialment adreçats també als més 
petits, participant en programes de televisió, o aconseguint 
premis de prestigi com el del festival Vinya del Mar i milers 
de seguidors al seu canal de You Tube. Gisela obre la fes-
ta d’enguany amb el tradicional pregó que, com no podia 
ser d’una altra manera, clourà interpretant algun dels seus 
darrers èxits. Serà dimecres 21 de juny a la plaça del Mer-
cat de les Planes (20 h), després de la tradicional cantada 
d’havaneres (19.30 h) i just abans del toc d’inici de Festa 
Major, amb tronada i ball de gegants.

La fantasia de Gisela 
obre la Festa Major
La cantant, actriu i popular ‘youtuber’ 

farà el pregó d’inici de festa i 
interpretarà algun dels seus èxits
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Dijous 22 de juny

Mag Lari, bona màgia entre rialles

Divendres 23 de juny 

A més de ball amb música en directe a tots els barris, tindrem la Nit del Ros amb la 
foguera de Sant Joan i una revetlla jove al parc de la Fontsanta

Els plats forts de les activitats de dijous, 22 de juny, els 
tindrem un cop s’hagi post el sol. Serà aleshores quan po-
drem optar per la màgia, per un espectacle insòlit o per fer 
de detectiu al bell mig d’una casa modernista. El popular 
Mag Lari torna a Sant Joan Despí (plaça del Mercat, 22.30 
h) per tornar a sorprendre’ns amb la seva màgia acompa-
nyada sempre d’una bona dosi de bon humor. Tampoc ens 
deixaran com si res  Los Excéntricos (pl. de l’Ermita, 22.30 

h) que, amb el seu espectacle  The Melting Pot Pourri!, 
fan d’equilibristes, malabaristes i músics. Formen un trio 
de pallassos atípics, poètics i surrealistes que renoven la 
figura del clown gràcies a una barreja subtil de modernitat 
i classicisme. I, després de l’èxit assolit durant la passada 
Nit dels Museus, Can Negre ens proposa un escape room 
(de 21 a 24 h) per descobrir el misteri que s’amaga a la 
casa modernista (cal inscripció prèvia).

El popular mag tornarà a deixar els espectadors bocabadats en un espectacle on 
l’humor és una costant. Un nou ‘escape room’ a Can Negre i la sorprenent actuació de 

Los Excéntricos completen la programació de dijous

Molt més que revetlles

Orquestra Solimar
23 h,  pl. de l’Estatut

Orquestra Parfils
23 h,  pl. de l’Ermita

Orquestra Belle Epoque
23 h,  pl. del Mercat

Orquestra Maui Grup
23 h,  pl. M. Aurèlia Capmany

La Nit de Sant Joan marca el solstici de l’estiu i és una 
nit molt especial, sobretot a Sant Joan Despí. Cal sortir 
al carrer amb família i amics, gaudir de la música, el foc 
i el ball. L’arribada de la flama del Canigó (pl. de Mercè 
Rodoreda, 19.30 h) ens prepara per a la nit més màgica 
de l’any, la més curta i la més intensa. De nou, tindrem 
revetlles a les places a tots els barris de la ciutat, amb 
sopars de germanor a la fresca, i la tradicional foguera 
de Sant Joan, la nostra Nit del Ros, amb bruixes, diables 
i música en un espectacle al parc del Mil·lenari, a les 
23.45 hores.  A les 23.30 h, els joves tenen un punt de 
trobada a la Revetlla Jove del parc Fontsanta, per ballar 
al ritme de la música més actual.
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Dissabte 24 de juny

Després de la revetlla se’ns presenta un dissabte ple 
de possibilitats. A banda de les propostes infantils, 
podrem passejar una estona pel carrer de Torrent 
d’en Negre on tot el dia celebren la seva tradicio-
nal Diada de Festa Major (les actuacions es faran 
a la plaça de Catalunya); ballar sardanes a la plaça 
de l’Ermita (12 h); gaudir del popular Concert de 
Sarsuela al Teatre Mercè Rodoreda (19 h); de les 
havaneres i el rom cremat de la plaça de l’Ermita 
(20 h) o de la Velada Flamenca que cada any se ce-
lebra a la plaça del Mercat (21.30 h). I molta música 
a les places de la ciutat amb una nit de concert amb 
DJ i l’actuació dels grups  (plaça de l’Àrea, a partir 
de les 22 h); el millor tribut a Michael Jackson amb 
Ben Jackson, un gran ballarí i cantant conside-
rat com el millor imitador del rei del pop (pl. de 
l’Ermita, 22.30 h); l’espectacle a ritme de música 
negra americana Mrs. Brownie (pl. M.A. Capmany, 
23 h) i l’actuació de La Banda del Otro, a la plaça de 
l’Estatut (23 h).

Macaco, concert ple de ‘moving’
El cantant barceloní actuarà al parc de la Fontsanta a la mitjanit després que a la plaça 

de l’Ermita un tribut a Michael Jackson ens faci ballar amb els èxits del rei del pop

Diversió per als infants

En arribar el cap de setmana, els més petits de la casa tenen tots els argu-
ments per sortir al carrer amb motiu de la Festa Major. Divendres 23 a les 
12 h, al teatre Mercè Rodoreda, podrem veure de forma gratuïta Bambi, i 
dissabte 24 els infants estan convidats a començar el dia d’una manera 
fresca i divertida, amb la Festa d’Aigües (pl. Ermita, d’11 a 13.30 h) 
i un espectacle d’animació infantil amb aigua (pl. del Mercat, 12 h). 
Ja per a la tarda, actuació del grup The Penguins (parc Mil·lenari, 
19.30 h), amb un munt de músics sobre l’escenari. Per diumenge, 
destaquem el refrescant Tobogan Infinit, de 10.30 a 11.30 hores, 
al pont del carrer de Marquès de Monistrol, un total de 75 metres 
per refrescar-se amb els amics, i l’espai de jocs que s’instal·laran al 
carrer de J. F. Kennedy i a la plaça d’Antonio Machado.

Per agafar forces, 

RUTA DE LA TAPA DE FESTA MAJOR

a 48 bars i restaurants de la ciutat. 

Tapa i beguda per 2,5 euros.
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Després de 12 anys de carrera, Maca-
co, autor de mítics temes com Moving, 
Love, Seguiremos  o Con la mano levantá, 
trepitjarà l’escenari principal del parc 
de la Fontsanta per fer-nos gaudir del 
seu darrer treball Historias Tattooadas. 
Aquest àlbum és la primera col·laboració 
de l’artista barceloní i del seu segell, 
Mundo Zurdo, amb Sony Music. A sobre 
l’escenari veurem el Macaco més reivin-
dicatiu, el compromès amb causes socials 
(fa anys que col·labora amb l’Hospital 
Infantil Sant Joan de Déu i la lluita contra 
el càncer) i el medi ambient (col·labora 
activament amb Greenpeace). Un concert 
que no ens podem perdre si ens agrada el 
reggae, la rumba i altres sons llatins tan 
característics del seu repertori.

Música festiva que no oblida 
el compromís
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Diumenge 25 de juny

La Festa Major de 2017 acaba diumenge, 25 de juny, amb 
un  espectacular final on la música, la llum i els colors seran 
el perfecte colofó de les festes al parc de la Fontsanta, que a 
partir de les 19.30 h acollirà el Holi Festival i, tot seguit (22.45 
h), el gran espectacle piromusical, amb fantàstics castells de 
focs d’artifici que ompliran el cel de llums de color al ritme de 
la música. Però, aquest darrer dia festiu començarà ben d’hora 
i amb molta força gràcies a la Trobada de Gegants (a les 9.30 
h, plantada davant el poliesportiu Salvador Gimeno, i a partir 
de les 11.30 h es farà la cercavila). De 10 a 14 hores, el món del 
col·leccionisme serà protagonista de les trobades de plaques 
de cava i taps de cervesa (al matí, a la pl. de l’Ermita), enguany 
amb la novetat de la presentació de l’entitat local Col.leccionis-

me Cerveser de Sant Joan Despí. Al mateix lloc, tindrem de 
nou l’exposició ornitològica i el 12è concurs de pintura Benito 
Magallón.
A la tarda, el ball agafa el protagonisme al mateix 
escenari amb el Freedom Dance (18 h), l’actuació de 
l’Esbart Dansaire (20 h) o la 12a Mostra de Coreo-
grafies de Festa Major (20.45 h). Paral.lelament, 
hi ha l’opció de gaudir de bon teatre a la fresca 
(plaça de la Sardana, 19 h), d’un espectacle 
de circ per a totes les edats (pl. de Catalunya, 
19.30 h) o d’una mostra de dansa espanyola amb 
l’Escola de Dansa Loly Peláez (plaça del Mercat, 
20 h).

La festa s’acomiada al parc de la Fontsanta amb un esclat de llums, colors i música

Piromusical i Holi Festival: 
fi de festa ple de colors

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

#ajuntamentsantjoandespi

Ajuntament Sant Joan Despí

Estigueu molt atents a les xarxes socials de l’Ajuntament... 
no només per estar al dia de tot el que passa a la Festa Major, sinó 
també perquè  estem preparant un concurs a Instragram que tindrà un 
premi molt refrescant: un abonament de 10 banys a les Piscines Recrea-
tives Fontsanta i un altaveu bluetooth sense fil impermeable. Comparteix 
les fotos amb el hashtag #FestaMajorSJD17.

XARXES SOCIALS
tota la programació a sjdespi.cat i a les
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1     Inscriu-t’hi,  
i recull la bandera de 
Sant Joan Despí del 26 de juny al 31 
de juliol:

• L’ÀREA 
de Serveis a la 
Persona,
av. Barcelona, 41.
De dilluns
a divendres, 
de 9 a 14 h

2     fes-te una foto 
divertida, diferent, creativa amb 
la bandera en el teu destí de vacances, 
i amb bona resolució

3     envia-la per correu 
electrònic a 
vacances@sjdespi.net
fins al 4 de setembre

També pots compartir-les a 
INSTAGRAM, amb el 
hashtag #vacancesSJD17

Al Butlletí de setembre i al Facebook municipal es publicarà una selecció de les fotografies rebudes. 

Hi haurà premi per a les millors imatges.

• Grup de 
fotografia 
LA FINESTRA, 
Centre Cívic 
Les Planes.
Dimarts 
de 16 a 18 h

aquest estiu, 
porta el nom de la ciutat pertot arreu



23

sjdespi.cat/agenda

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

La festa Major dona pas a un mes de juliol amb moltes 
propostes refrescants per a tothom amb la progra-
mació Nits de juliol. El primer dia del mes tenim una 
cita a les 18 h al Teatre Mercè Rodoreda amb la Gala 
Benèfica de Dansa que organitza Balldespí en benefici 
de l’Associació Estel; un sopar popular i concert i ball 
amb l’orquestra Aura a la plaça del Sol Solet (21 h); 
un ball de la gent gran (22 h) a la plaça de la Sardana 
a càrrec de Gent Gran Amigos del Baile, o el Pum-Fest, 
festa de la percussió (18 h) a l’esplanada de davant de 
l’Àrea de Serveis a la Persona amb diversos grups de 
batucada i amb l’actuació especial d’Abra-K Pum que 
organitza aquesta activitat.
Al juliol també tindrem les festes del Carme, al barri 
de les Planes (del 14 al 16 de juliol) amb activitats 
infantils, mostra d’entitats, sopar popular, jocs 
d’aigua, havaneres, etc.; la presentació de la nova 
temporada de teatre amb l’actuació de Won, jazz, 
bossanova (21, a les 22.30 h, pati del Diamant); un 
sopar de carmanyola i ballada de sardanes (22, plaça 
de l’Ermita, 20 h), etc. Per als més petits i petites, el 
dia 7 de juliol al teatre Mercè Rodoreda a partir de les 
21 h es faran ‘Contes en pijama. Heu de venir amb el 
sopar i l’organització aportarà la beguda i les postres. 
Hi haurà un espectacle de Jeep Gasulla. Per últim, a la 
plaça del Sol Solet podrem gaudir del cinema a la fres-
ca amb ‘Indiana Jones en busca del arca perdida’ (dia 
7); ‘Guardianes de la galaxia’ (dia 14); ‘La guerra de 
las galaxias’ (dia 21), i ‘Avatar’ (dia 28). 

Poliesportiu Salvador Gimeno
(Accés per parc del Mil·lenari)

Obertura de portes: 21.30 h
Inici espectacles: 22.30 h
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     21 dimecres
 18 hores
 REVETLLA DE SANT JOAN            
 Casal de la Gent Gran de Can Maluquer  
 organitzada per l’Associació de Gent Gran de   
 Can Maluquer

 19.30 hores
 HAVANERES            
 Plaça del Mercat 
 a punt per començar a gaudir de la Festa Major  
 res millor que havaneres amb el grup   
 Cavall Bernat   

 20 hores
 PREGÓ DE FESTA MAJOR 
 AMB GISELA            
 Plaça del Mercat 
 Cantant, actriu, presentadora i youtuber. Pro-  
 tagonista del musical El Llibre Màgic, del qual   
	 interpretarà	dos	temes	com	a	fi	de	festa	del	 	
	 pregó.	Després,	toc	d’inici	de	festa	major	amb		
 la tronada i el ball de gegants de la Colla de 
 Geganters, i després havaneres i rom cremat

     22 dijous
 De 9  a 13 hores
 GRAN MELÈ LLIGA JUBILATS I   
 PENSIONISTES       
 Pistes de petanca Les Planes   
 organitza el Club de Petanca Jubilats i  
  Pensionistes

 22.30 hores
 NIT DE MÀGIA AMB EL MAG LARI  
 Plaça del Mercat    
	 una	nit	de	festa	plena	de	màgia	amb	el	
 Mag Lari

 22.30 hores
 ACTUACIÓ DE LOS EXCÉNTRICOS 
 Plaça de l’Ermita    
 l’atípic trio de còmics, músics i malabaristes   
 ens presentaran l’espectacle The    
 Meting pot pourri!

 De 21 a 24 hores
 ESCAPE ROOM  
 Centre Jujol-Can Negre    
 hauràs de descobrir els enigmes que amaga la  
 casa en tan sols 45 minuts. Grups amb un 
 màxim de 7 persones. Cal inscripció prèvia a   
 cannegre@sjdespi.net. Adreçat a persones 
 de més de 18 anys. Preu: 6 euros

     23 divendres
 12 hores
 ’UNA VIDA AL BOSC’, bambi   
 al teatre     
 Teatre Mercè Rodoreda   
 activitat gratuïta

 12 hores
 AUTOMATÀRIUM            
 Plaça d’Antonio Machado i del Mercat  
 instal·lació teatral inspirada en els    
 automàts escurabutxaques

 18 hores
 VESPRE DE CANÇÓ D’AUTORA           
 Plaça de la Sardana
 organitzat per l’Ateneu Popular Despí La paparra

 19.30 hores
 ARRIBADA DE LA FLAMA 
 DEL CANIGÓ            
 Plaça davant del CC Mercè Rodoreda
 organitzat per Òmnium Cultural i l’Assemblea   
 Nacional de Catalunya

 Diverses hores
 REVETLLES ALS BARRIS           
 Places de la ciutat   
 sopars i revetlles a les places: a les 21 h, sopar  
 de carmanyola organitzat per l’AVV d’El Pi   
 (passeig del Canal); a les 21 h, sopar de ger-  
 manor i ball amb l’orquestra Solimar   
 organitzat per l’AVV Residencial Sant Joan   
 (plaça de l’Estatut); a les 23 h, ball   
	 amb	l’orquestra	Parfills	(plaça	de		 	 	
 l’Ermita); amb l’orquestra Belle Epoque (plaça  
 del Mercat), i amb l’orquestra Maui Grup (plaça  
 de M. A. Capmany)

 23.30 hores
 REVETLLA JOVE             
 Parc de la Fontsanta    
	 vine	a	celebrar	la	Festa	Major,	el	final	
	 dels	exàmens	i	l’inici	de	l’estiu,	amb	una	festa			
	 amb	la	millor	música	actual,	explosió	de	confe-
 tti, llums, animació i un espectacle irrepetible

 A partir de les 8 hores
 DIADA DE FESTA MAJOR           
 Carrer de Torrent d’en Negre i pl. de Catalunya  
 hi haurà matinades amb Allargala   
 gralla; a leslluïment de gralles; vermutet; gela-  
 tada per a la quitxalla; actuació del pallasso 
 Pote;sopar de Festa Major, i concert de rock   
	 amb	el	grup	Big	Mouthers	i	fi	de	festa	amb	el		 	
	 Dj	Rovira.	Les	actuacions	es	faran		 	
 a la plaça de Catalunya. Activitat organitzada   
 pels veïns i veïnes del carrer Torrent d’en Negre

 11 hores
 LA FESTA D’AIGÜES   
 Plaça de l’Ermita    
 experimenta amb l’aigua i un munt de jocs.   
	 Adreçat	a	infants	de	3	a	12	anys

 12 hores
 VERMUT PAPARRA MUSICAL  
 Plaça d’Antonio Machado   
 organitzat per l’Ateneu Popular Despí La Paparra

 12 hores
 ANIMACIÓ INFANTIL AMB AIGUA  
 Plaça del Mercat   
 el grup Encara Farem Salat engrescarà els petits   
 i petites a gaudir d’un espectacle de danses i aigua.  
 Vine amb banayador i sandàlies
 12 hores
 CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA
 Església de Sant Joan Baptista   
	 amb	motiu	de	la	festa	del	patró,	Sant	Joan	Baptista

 12 hores
 SARDANES
 Església de Sant Joan Baptista   
 amb la Cobla Principal del Llobregat. Organitza, 
 la Colla Sardanista de Sant Joan Despí

 16.30 hores
 BATALLA DE GLOBUS D’AIGUA
 av. de Barcelona/pg. del Canal   
 organitza l’AVV El Pi

 18.30 hores
 CIRC A LES GOLFES
 Pl. d’Antonio Machado/c/ JF Kennedy  
 amb la companyia Los Herrerita. Una    
	 oportunitat	única	de	fer	de	trapezista,
	 de	caminar	damunt	del	fil	o	sobre	l’esfera	
 d’equilibri

 19.30 hores
 ESPECTACLE INFANTIL AMB 
 THE PENGUINS 
 Parc del Mil·lenari    
 el grup presenta nou espectacle “54-56,   
 reggae per xics radio”

 19 hores
 TRADICIONAL CONCERT DE 
 SARSUELA-LÍRIC DE FESTA MAJOR 
 Teatre Mercè Rodoreda    
 organitzat per Cor de Flora

 20 hores
 HAVANERES I ROM CREMAT 
 Pl. de l’Ermita    
 a càrrec del grup Peixet Fregit

 21.30 hores
 VELADA FLAMENCA 
 Pl. del Mercat    
 amb les actuacions de l’escola de ball i   
 el grup de danses del CCA Vicente Aleixandre i 
 l’actuació del grup de sevillanas Brumas

 21.30 hores
 FARRA LA PAPARRA 
 Plaça davant de l’Àrea de Serveis a la Persona  
 nit de concert amb els grups Remolke,   
	 Broken	Time	Family,	Betamorfosis,	Atzagaia,	els	DJ		
 EcoDays i el grup de percussió Abra-K-Pum

 22.30 hores
 TRIBUT A MICHAEL JACKSON 
 Plaça de l’Ermita    
 Michael Legend és un dels millors espectacles   
	 musicals	en	homenatge	a	la	figura	
 de Michael Jackson

 23 hores
 TEATRE NU PRESENTA MRS. 
 BROWNIE 
 Plaça M.A. Capmany    
 nit de concert amb els grups Remolke,   
	 Broken	Time	Family,	Betamorfosis,	Atzagaia,	els	DJ		
 EcoDays i el grup de percussió Abra-K-Pum

24 dissabte
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 23.45 hores
 NIT DEL ROS           
 Parc del Mil·lenari    
	 foguera	de	Sant	Joan.	Espectacle	inicial	abans		
	 d’encendre	la	foguera.
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  23 hores
 LA BANDA DEL OTRO 
 Plaça de l’Estatut   
 
 24 hores
 NIT JOVE: CONCERT DE MACACO
 Parc de la Fontsanta    
 amb 15 anys de carrera, Macaco continua sent un   
	 referent	de	la	música	reivincativa.	Una		 	
 barreja de reggae i rumba amb groove inigualable

25 diumenge
 A partir de les 9.30 hores
 XXXIII PLANTADA DE GEGANTS  
 I GEGANTES I CERCAVILA           
 Davant del poliesportiu Salvador Gimeno 
 la plantada dels gegants i gegantes hi serà des  
 de les 9.30 h, i a les 11.30 h s’iniciarà la cercavila   
 pel parc del Mil·lenari, rambla Josep Maria  
 Jujol, carrers de Baltasar d’Espanya, les Torres, 
 d’en Domènec, Catalunya, Jacint Verdaguer,   
 Llobregat i plaça de Catalunya. A les 12.30 hores: 
	 arribada	a	la	plaça	de	Catalunya	i	ball	final	de	la		 	
 trobada. Organitza la Colla de Geganters

  9.30 hores
 TORNEIG DE FESTA MAJOR   
 CLUB DE PETANCA SANT JOAN   
 DESPÍ LES PLANES
 Pista av. Mare de Déu de Montserrat

  10 hores
 XIV TROBADA D’INTERCANVI   
 DE PLAQUES DE CAVA I VI   
 TROBADA DE TAPS CORONA DE  
 CERVESA
 Plaça de l’Ermita
 Ampolles de cava Parellada i Faura, amb placa   
 nova més placa regal especial trobada. En cas
	 de	pluja	es	farà	al	Centre	Mercè	Rodoreda

  11 hores
 EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA 
 Plaça de l’Ermita
 organitza el Club Ornitològic Timbrat Espanyol

  11 hores
 XII CONCURS DE PINTURA 
 BENITO MAGALLÓN 
 Plaça de l’Ermita
 concurs de pintura i mostra al carrer. Lliurament de  
 premis, a les 11.30 h

  12 hores
 VERMUT POPULAR 
 Cantonada c/ Catalunya-Font del Be  
 organitzat per ICV-EUiA

  11 hores
 ITINERARI MODERNISTA 
 Lloc de trobada: plaça de Catalunya  
 cal inscripció prèvia al correu cannegre@sjdespi.net  
	 o	al	telèfon	93	373	73	63

  De 10.30 a 13.30 hores
 TOBOGAN INFINIT 
 pont del Marquès de Monistrol   
 tobogan	de	75	metres	que	farà	les	delícies	de	grans		
	 i	petits.	Recomanat	per	a	infants	a	partir	dels	6	anys

  De 18 a 21 hores
 ESPAI DE JOCS AMB XICS DE   
 XURRAC 
 C/ John F. Kennedy/pl. Antonio Machado  
 de la companyia Tombs Creatius, jocs de creació   
 pròpia i artesanal. En el mateix lloc, Espai 
 d’experimentació amb la companyia Pájaro Carpin-  
 tero que ens porta estructures de psicomotricitat,   
 jocs sensorials, etc.

  18 hores
 VINE A BALLAR AMB 
 FREEDOM DANCE 
 Pl. de l’Ermita    
 demostració de danses i minitallers 
 oberts a tots els públics

  19.30 hores
 BALLADA DE L’ESBART DANSAIRE
 Pl. de l’Ermita    
 actuacions	dels	grups	infantils	i	juvenils		i		el	cos	
 de dansa

  19 hores
 TEATRE A LA FRESCA 
 Pl. de la Sardana
 actuació de dos grups de microteatre. Organitza   
 l’Ateneu Despí La Paparra

  19.30 hores
 CIRC AMB ESPECTACLE 
 TXATARRA
 Pl. de Catalunya    
 a càrRec de Malas Compañías, Zirco Taldea.

  20 hores
 MOSTRA DE DANSA ESPANYOLA  
 DE L’ESCOLA DE DANZA 
 LOLY PELÁEZ 
 Pl. del Mercat    
 alumnes	del	conservatori	professional	de	dansa	de		
 l’Institut del Teatre i de l’escola de dansa Loly Peláez

  De 19.30 a 22 hores
 HOLI FESTIVAL
 Parc de la Fontsanta    
 espectacle de dansa índia, amb l’associació 
 Shinjani, explosions de colors, Holi Way animacions,  
 batucada amb Abrakpum i DJ Raúl Aragón. Vine   
 vestit de blanc, i deixa’t portar per la màgia de la   
	 festa	de	color.	19.30 h:	Espectacle	dansa	folklòrica	
 de l’Índia; 20 h: explosió conjunta de colors a   
 l’aire; 20.15 h: Holi Way, cercavila de colors 
	 pel	parc	de	la	Fontsanta.	En	finalitzar	la	cercavila,		 	
 DJ Raúl Aragón amb animació i sorpreses  
 a l’escenari; 21.30 h: Explosió conjunta de colors  
 a l’aire; 22 h:	Il·luminem	el	Holi	i	fi	de	festa!	Fins	al	
 22 de juny venda de colors a 1 € a El Bulevard (de   
	 dilluns	a	divendres	de	17	a	21.30	h),	Oficina	Jove	i	el		
 mateix dia al Parc de la Fontsanta

  20.45 hores
 XII MOSTRA DE COREOGRAFIES  
 DE FESTA MAJOR
 Pl. de l’Ermita    
 actuacions dels grups de l’Espai Físic.Escola de   
 Dansa. Organitza l’Associació DansaDespí

  22.45 hores
 EL PIROMUSICAL, CASTELL 
 DE FOCS 
 Parc de la Fontsanta    
 amb trons, música i espurnes de colors  
 acomiadarem un any més la Festa 
 Major 2017!

  17.30 hores
 II MARATÓ DE POLSERES 
 SOLIDÀRIES CANDELA             
 Biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda  
	 els	infants	estan	convidats	a	fer	les	polseres		 	
	 solidàries	Candela,	a	favor	de	la	investigació
	 del	càncer	infantil.	El	taller	es	farà	a	la	bibliote-	
 ca Mercè Rodoreda els dies 26, 28 i 30, i a la  
 Miquel Martí i Pol els dies 27 i 29

 19 hores
 TALLER: CREA EL TEU PROPI 
 AMULET            
 Casal de Joves El Bulevard 
 cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros

    27 dimarts
  9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN   
 PEL BAIX LLOBREGAT          
 Lloc de trobada, Àrea de Serveis a la Persona 
 passeig de la gent gran per rutes d’interès de   
 municipis veïns

  A partir de les 16.30 hores
 ASSESSORIA JURÍDICA/LABORAL        
 Oficina Jove
 assessorament gratuït de 45 minuts, es pot   
 demanar hora a les 16.30, les 17.30, les 18.30 i  
 les 19.30 h
 

    28 dimecres
 A partir de les 16.30 hores
 ASSESSORIA MOBILITAT 
 INTERNACIONAL
 Oficina Jove
 assessorament gratuït de 45 minuts, es pot   
 demanar hora a les 16.30, les 17.30, les 18.30 i  
 les 19.30 h

1 19 hores
 TALLER DE BATUTS I SMOOTHIES
 Casal de Joves El Bulevard
 suaus, cremosos i autèntics. Per a joves de 12  
 a 17 anys.Activitat gratuïta.

    26 dilluns
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EN IMATGES
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400 persones a la Nit dels Museus. Sant Joan Despí s’ha sumat aquest 
any per primer cop a la Nit dels Museus, un gran esdeveniment cultural 
que, el 20 de maig, va obrir de bat a bat les portes de 87 espais culturals 
de Barcelona i l’àrea metropolitana a la nit. La Torre de la Creu es va 
incloure en aquest itinerari que van visitar 400 persones tant de manera 
lliure com en les dues visites teatralitzades de la mà de “Josep Maria Jujol”. 
D’altra banda, Can Negre va organitzar la mateixa nit un escaperoom on 
els ciutadans i ciutadanes havien de descobrir el misteri d’aquesta casa.

Cruz de Mayo multitudinària. El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va tornar a omplir la plaça del Mercat de gom a gom en una nova 
edició de la Cruz de Mayo, una tradicional festa andalusa que commemora l’arribada de la primavera. A les imatges, una de les actuacions del 
Grupo de Danzas del CCA Vicente Aleixandre, el dissabte 13 de maig, i a la dreta la creu plena de flors i de fons l’escenari. També hi van actuar el 
Coro Daraja, i el grup convidat va ser Andares. L’endemà la festa va continuar amb les actuacions d’Andares i l’escola del centre.

Festes de primavera. 
L’Associació de Veïns i Veïnes 
El Pi, amb la col·laboració 
d’altres entitats, va orga-
nitzar les Festes de Prima-
vera al passeig del Canal. 
Actuacions, mostra de les 
activitats de les entitats 
participants, van ser algunes 
de les activitats.

Premi de recerca M. A. Figuerola. El treball Ben-
volgut Carles Rahola, una proposta didàctica a 
partir de la correspondència de Carles Rahola, 
va aconseguir l’accèssit que premia treballs de re-
cerca històricogeogràfics amb aplicació didàctica 
per a alumnes de primària, secundària i batxille-
rat. Els autors de l’obra són Francesc Montero,
Irina Puigblanqué, Noemí Torralba i Ariadna Tra-
bal, estudiants d’Educació Primària a la Universi-
tat de Girona.

Donació de DACMA a 
l’ICO. L’Associació de Dones 
contra el Càncer de Mama 
ha lliurat a l’Institut Català 
d’Oncologia 6.000 euros que 
es destinaran a la investiga-
ció d’aquesta malaltia. A la 
imatge, amb la regidora de 
Sanitat, Eugènia Sánchez.
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Edudansa. Al voltant de 250 
infants de diferents escoles 
de la ciutat han participat 
en la cloenda d’Edudansa (a 
la foto, davant de l’Àrea), un 
projecte que vol impulsar la 
dansa tradicional. Aquest any 
ha estat dedicat a les danses 
populars d’Israel. Durant el 
curs els petits i petites han 
descobert el potencial de 
la dansa com a forma de 
comunicació artística i com a 
mitjà per aprendre, compar-
tir, divertir-se i gaudir. 

Premi Jujol de Dansa Jove . 700 ballarins i ballarines de 32 
escoles de dansa es van donar cita en la 8a edició del Premi 
Jujol de Dansa Jove, al teatre Mercè Rodoreda. L’alumnat 
de l’Espai Físic, escola de dansa, va aconseguir set premis. El 
certamen ha repartit aquest any 54 beques, obsequis i estades 
com a guardons. Els nois i noies van participar en les modali-
tats de dansa clàssica, contemporània i hip hop.

30 anys del CE El Nus. L’entitat va tancar les celebra-
cions d’aquestes tres dècades d’història amb un sopar 
a la plaça de l’Ermita el 20 de maig. Durant la vetllada 
va haver-hi moltes sorpreses per commemorar aquest 
aniversari tan especial. Taller d’igualtat. 23 homes han participat en el taller Amb dos pebrots cap a 

la igualtat que la Regidoria d’Igualtat ha organitzat amb l’objectiu de reflexionar 
sobre el paper que tenen per ajudar a assolir la igualtat de gènere. Aquesta és la pri-
mera vegada que es fa un taller d’aquest tipus, i no serà l’últim, ja que el van valorar 
molt positivament. Com podeu llegir: “Defensem la igualtat entre dones i homes”.

Sant Joan Despí escriu 
microrelats. Juan Carlos 
González, amb el microrelat 
M’enteneu una mica, oi?, 
ha estat el guanyador del 
concurs Sant Joan Despí 
escriu microrelats que han 
organitzat les biblioteques. 
En aquesta quarta edició hi 
han participat 18 persones. 

Exposició del Grup d’Art 
94. 28 artistes que formen 
part d’aquest col·lectiu 
han exposat al Centre 
Jujol-Can Negre una mos-
tra on la figura, des de les 
diferents disciplines (di-
buix, escultura, pintura...) 
ha estat la protagonista.

Nou llibre de Granada 
Sandoval. Acompanyada 
de l’alcalde, Antoni Poveda, 
i l’exalcalde, Eduard Alonso, 
l’autora Granada Sandoval, 
una de les ànimes del Círcu-
lo Literario El Semillero 
Azul, ha presentat el seu 
darrer treball, Kirhtsa. 
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Els vestidors de piscina del Salvador 
Gimeno es reformen i amplien

Els vestidors de piscina del poliesportiu Salvador Gi-
meno es tancaran el proper 19 de juny per obres de 
millora en les instal·lacions. Els usuaris i usuàries 

que utilitzen els abonaments d’aigua podran fer servir el 
poliesportiu Francesc Calvet, que ha ampliat els horaris de 
les classes dirigides que es fan a l’aigua per poder absorbir 
la demanda. Els infants que participin en els campus mu-
nicipals d’estiu no es veuran afectats ja que podran utilitzar 
els vestidors d’escolars.
La reforma millorarà els vestidors masculins i femenins, 
amb una distribució que els faran molt més espaiosos. Amb 
l’arranjament els vestidors tindran dutxes individuals i no 
comuns com fins ara, i en el cas dels de dones les dutxes 
s’ampliaran de les 10 actuals a 15. En tots dos vestidors es 
farà una cabina per a persones amb discapacitat. El pres-
supost de les obres és de més de 263.000 euros. Aquestes 
obres es complementaran amb el canvi de taquilles (el pres-
supost és de 36.000 euros). S’espera que les obres puguin es-
tar enllestides la primera setmana de setembre i així estaran 
a punt per a la nova temporada. 

Les dutxes seran individuals i s’aprofitarà per fer una cabina de vestidors 
per a persones amb discapacitat

DESPÍ ESPORT

La façana del poliesportiu canvia de cara. A més de la reforma dels vesti-
dors de piscina, aquests dies han començat els treballs per pintar la façana 
exterior del poliesportiu Salvador Gimeno que  acabaran al mes de juliol

Les obres s’allargaran fins al mes de setembre

A la primavera Sant Joan Despí s’omple de bicicletes els diu-
menges per recórrer la ciutat des d’una perspectiva diferent. 
És la Primavera en bici, que des de fa 23 anys ens convida, 
quan arriba aquesta estació, a agafar el popular vehicle de 
dues rodes i fer un tomb per la ciutat. Aquest any, a la primera 
sortida es van sumar al voltant de 400 persones (a la foto), 
i a la cloenda aproximadament 250. Per fomentar la partici-
pació, l’Ajuntament obsequiava als participants que hi havien 
anat almenys a dues sortides, amb una motxilla. Amb els anys, 
aquestes sortides s’han convertit en un clàssic entre els aficio-
nats a la bicicleta de Sant Joan Despí.

En bici per la ciutat 
Centenars de persones se sumen a la 
tradicional Primavera en bici



30

Dos participants al campionat van impartir el Clínic

Activitat aquàtica 
terapèutica

L’activitat es reprendrà la propera temporada

Els reptes de la nova junta directiva de la Unió Esportiva Sant Joan

Els departaments d’Esports i Acció Social de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí han realitzat una prova pilot amb la residència Mas i Dalmau per 
afavorir l’activitat esportiva entres les persones residents. Durant dos 
mesos, cinc persones amb discapacitat psíquica han participat en activi-
tats a la piscina i el balanç ha estat tan positiu, que el projecte es repren-
drà a partir de la propera temporada. Aquest tipus d’activitats beneficien 
les dones i homes amb discapacitat des d’una vessant terapèutica, i tam-
bé és un pas més cap a la seva integració social.

Les entitats locals de futbol 
sala unifiquen projectes
La contínua evolució i implantació del futbol sala 
a la nostra ciutat els últims anys, va fer que les 
directives de la Penya Blanc Blava de Sant Joan 
Despí i la del Sant Joan Despí CFS aprovessin en 
assemblea la unificació de tots dos projectes, per 
aprofitar els recursos esportius i d’optimització de 
la gestió en una mateixa entitat. El futur del futbol 
sala local a partir de la propera temporada farà 
un salt important també 
pel que fa a planificació, 
d’imatge esportiva i de ciu-
tat. S’ha creat un nou escut 
amb una línia més moder-
na, incorporant el logotip 
de la Penya Blanc Blava de 
Sant Joan Despí a la part 
inferior així com el color blau i a la part superior, 
el present, conservant l’escut de la nostra ciutat, 
la forma i color del Sant Joan Despí CFS, a més 
de la incorporació de la senyera. L’escut reflecteix 
l’evolució del club i el dota d’identitat pròpia. 
Una de les novetats de cara a la propera campanya 
serà la creació de la línia Futbol Sala Femení en 
les edats compreses des d’iniciació fins als 13 anys. 
Ja s’estan preparant jornades de portes obertes i 
invitacions a entrenaments a totes aquelles noies 
que vulguin provar per incorporar-se al club. 

Al poliesportiu Francesc Calvet

L’Ajuntament i la residència Mas i Dalmau 
fan una prova pilot perquè les persones amb 

discapacitat psíquica practiquin esport

La Unió Esportiva Sant Joan Despí ha 
renovat la junta directiva amb nous i 
il·lusionants projectes. La directiva està 
encapçalada Frederic Aznar que pren 
possessió del càrrec amb molts objec-
tius, un dels quals és “fer un club so-
cialment més fort, fomentant els vin-

cles amb les famílies. Això ens portarà 
a ser un equip més potent i fort”. El 
club, que té 32 equips, vol ser també una 
escola referent al Baix Llobregat: “a més 
de ser una escola puntera a la comarca, 
volem que els infants es formin tant 
esportivament com en valors, però, 

sobretot, volem que es diverteixin ju-
gant”. El nou president vol també agrair 
la tasca de l’anterior cos tècnic i dels ju-
gadors pel seu esforç: “aquest any tor-
narem a apostar per promoure els es-
portistes de casa i volem mantenir el 
primer equip en Segona Catalana”. A 
més, el club incorporarà a la samarreta 
de l’equip el llaç rosa de la lluita contra el 
càncer de mama.
El primer gran torneig de la nova junta 
serà el Vila de Sant Joan-Cebrià Benages 
(16, 17 i 18 de juny), un torneig de futbol 
7 en el qual participaran els infants –des 
de promeses a alevins– de diferents clubs 
(Unió Esportiva, Barça, Espanyol, Elx...). 
La recaptació es donarà a DACMA, asso-
ciació contra el càncer de mama.

D’esquerra a dreta, Fernando Burgos “Capi”, responsable de xarxes socials; José Maria Vallejo, 
secretari; Martín Torre, secretari esportiu; Rosa Martinell, tresorera; Frederic Aznar, president; José 
Rodríguez (cap esportiu escola); Ferran Liesa, regidor d’Esports; i Nacho Baeza, vicepresident
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Gran festa per cloure el curs esportiu

Els infants esportistes van ser els pro-
tagonistes de la Festa de Cloenda de 
l’Esport Escolar, el 3 de juny. Els 2.700 

infants que participen en les escoles espor-
tives o en activitats extraescolars (natació, 
tennis, aeròbic infantil i iniciació esportiva), 
estaven convidats a gaudir d’aquesta jornada 
esportiva que omple el poliesportiu Salvador 
Gimeno i els voltants per practicar esport, 
jugar amb inflables, participar en tallers i lu-
doteca. 
L’acte va més enllà de la vessant lúdica, ja que 
també es promouen els valors de l’esport com 
l’esforç, la companyonia, la convivència... 
Aquest any, s’ha aprofitat per recordar als pa-
res i les mares que també és important que 
ells i elles, exemples dels seus fills, mantin-
guin actituds positives i de respecte quan els 
van a veure a les competicions. Frases com 
Ajuda’m a ser respectuós; Evita menysprear 
l’àrbitre o Sigues el meu exemple es van poder 
veure durant la trobada. A Sant Joan Despí hi 
ha les escoles esportives de bàsquet, handbol, 
tennis taula, escacs, patinatge, futbol sala, 
hoquei, futbol, tennis, natació i aeròbic.

El millor minihandbol català a Sant Joan Despí
600 nens i nenes de 6 a 11 anys s’han donat cita aquest 

any en la XV edició de la Trobada de Minihandbol-
Thermiafred de Sant Joan Despí que durant 10 hores van 
omplir les 10 pistes del poliesportiu Salvador Gimeno, la 

pista de l’escola Sant Francesc d’Assís i la plaça de l’Ermita 
del millor handbol de base. Durant la  trobada, una de les 
més antigues i prestigioses de Catalunya i organitzada pel 
Club d’Handbol Sant Joan Despí, es van fer partidets en-
tre els 56 equips d’arreu de Catalunya que hi van partici-

par. L’alcalde, Antoni Poveda, el president de la Federació 
Catalana d’Handbol, Jaume Fort, i del regidor d’Esports, 

Ferran Liesa, van ser els encarregats de lliurar els premis. 
El porter internacional del FC Barcelona, Gonzalo Pérez 

de Vargas, juntament amb el seu company Andersson van 
ser els convidats especials d’aquesta trobada.

2.700 infants de les escoles esportives de la ciutat acomiaden la temporada

Esport i valors es donen la mà en aquesta cita

A les imatges es 
poden apreciar 
algunes de les 
activitats que es 
van fer durant una 
cloenda al polies-
portiu Salvador 
Gimeno com a 
escenari epicentre 
de la cloenda.

A la trobada van participar 56 equips 
d’arreu de Catalunya. A la imatge 
superior, l’alcalde amb l’equip aleví 
masculí de Sant Joan Despí, campió 
de la seva categoria
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L’esport santjoanenc, en imatges

Tennis Molí 
triomfa a 
la Lliga del 
Barcelonès

El Club de Tennis El Molí ha participat, amb molt d’èxit, a la Lliga del Barcelonès, competició en la qual també han jugat equips tan 
potents com el RCT Barcelona, el RC Polo, el CE Laietà o el CT Barcino. L’equip aleví femení i l’infantil van ser els primers classificats.

El Club d’Hoquei Jujol està a punt de tancar, de nou, una esplèndida temporada. L’equip juvenil torna a ser Campió 
de Catalunya després de guanyar la final del play off a l’AE Sant Andreu- Uroloki per un contundent 5-2. Els èxits del 
club continuen ja que l’equip júnior també s’ha fet amb el campionat català després de derrotar el Sant Andreu per 
un ajustat 4-3. Ara cal esperar als dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol per saber si els santjoanencs es porten el Campionat 
d’Espanya que es jugarà aquests dies a Orpesa del Mar.

Els equips juvenil i júnior de l’Hoquei en línia Jujol, campions de Catalunya
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Ariadna Briones, campiona de Cataluya en 
tennis dobles femení cadet
La santjoanenca Ariadna Briones Ginestà, de 15 anys (a la 
foto, a l’esquerra), s’ha proclamat campiona de Catalunya de 
tennis en dobles femení cadet que s’ha celebrat al CIT de Cor-
nellà. Juntamnet amb la seva companya, Bruna Casasampe-
re, van guanyar per 6/3 i 6/4. En l’apartat individual, Briones 
va arribar fins a quarts de final. Actualment es troba entre les 
10 primeres de Catalunya i les 20 primeres d’Espanya en la 
seva categoria.

La ciutat acull la fase final del Campionat de 
Catalunya de bàsquet preinfantil femení
Les promeses del bàsquet català es van donar cita al po-
liesportiu Francesc Calvet de la mà del Bàsquet Club Sant 
Joan Despí que va organitzar el Campionat de Catalunya de 
Bàsquet preinfantil femení (noies nascudes el 2004). L’equip 
amfitrió es va enfrontar al Lliçà de Vall en un partit molt 
igualat que finalment es va decantar per les vallesanes. Les 
noies del TGN Bàsquet van guanyar per 69 a 42 imposant-se 
al C.B. Cervera.
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TRIBUNA POLITICA

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Durant tot l’any la ciutat és plena de vida, 
activitat i alegria. Ara bé, durant el mes 
de juny aquesta vitalitat s’intensifica d’una 
manera extraordinària. Aquest és el mes 
que s’acaba el curs escolar, arriben al final 
i celebrem les cloendes de totes les activi-
tats de què hem gaudit durant el curs, co-
mença la calor i els dies es fan més llargs 
convidant-nos a viure intensament els ca-
rrers i les places de la nostra ciutat. 
Aquest és el mes, també, de la nostra Festa 
Major, perquè a Sant Joan Despí comen-
cem l’estiu amb la nostra festa grossa per 
continuar durant tot el mes de juliol amb 
plena activitat de carrer. La Festa Major 
és cultura, és tradició, és sentiment, i és 
nostra.
La nostra Festa Major arriba amb la nit de 
Sant Joan, arrelant la nostra cultura tra-
dicional mediterrània, amb la revetlla, la 
llum, el foc, la festa, el cava i la coca de 
Sant Joan... Amb un munt d’activitats per 
a tots els dies, per a tots els gustos i per a 
totes les edats que ens faran gaudir de la 
màgia de la festa, del moment amb inten-
sitat al costat de la nostra gent... del co-
merç, de la música, del joc, de les nostres 
magnífiques entitats…
Però l’estiu, amb la Festa Major, les vacan-
ces, la calor i l’ús intensiu de l’espai públic 
no amaga el treball , sempre constant i 
atent, al voltant de donar resposta a les 
necessitats de la nostra ciutat i les seves 
persones, perquè volem que aquesta ale-
gria, aquesta joia, aquest gaudir l’estiu si-
gui per a tothom.
Des del PSC de Sant Joan Despí us volem 
desitjar la millor Festa Major i us volem 
engrescar a continuar sentint la ciutat 
també a l’estiu, amb els casals per als més 
menuts i amb la resta d’activitats i progra-
mes per als més grans. Perquè la nostra 
ciutat no seria res sense la seva gent, la 
gent que li dóna vida, que la fa tal com és.
Ens veiem als carrers i si voleu, també, a 
la nostra caseta al recinte firal. Bona Festa 
Major per a tothom!

Festa Major

grup municipal PSC-CP

Som a mitja legislatura, moment de fer 
balanç de la feina feta.
Des de l’inici, el govern municipal va 
cercar acords amb PP i Cs enlloc que 
amb la resta de grups d’esquerres, com 
en el cas de la representació a ADSA, on 
PP i Cs (quarts i sisens) hi són presents 
en comptes de la segona i tercera força 
(SJSQEP i ERC).
Hem fet una oposició constructiva però 
contundent, amb acords amb la pràc-
tica totalitat de grups, també amb Cs i 
PP, en temes locals en els quals el rodet 
del Govern (PSC, ICV-EUia i CiU) ha 
vulnerat sovint els drets de l’oposició. 
Lògicament, pel que fa al procés cata-
là la distància que ens separa de l’altre 
tripartit, el dit unionista amb PSC, PP i 
Cs, s’ha palesat en les mocions i accions 
presentades.
La intenció de la nostra candidatura, 
integrada pels companys de MES i per 
independents, prioritzava treballar per 
les preocupacions de veïns i veïnes. Així 
ho hem fet, amb aportacions i esmenes 
a pressupostos i ordenances fiscals, amb 
múltiples preguntes al Ple i amb mo-
cions sobre transparència, participació, 
carrils bici, cultura, patrimoni, bones 
praxis, etc. Cal esmentar als companys 
i companyes de les Jerc amb les seves 
contínues aportacions en temes que 
afecten la vila, sempre defensant valors 
primordials com són igualtat de gènere, 
ecologisme, antifeixisme, etc.
Continuarem, ho duem a l’ADN, donant 
suport i reconeixent al Govern quan cal 
però, convençuts que incidim en les se-
ves accions, sent més crítics i contun-
dents que ningú quan toqui, i sempre 
mantenint les bones formes.
Volem desitjar-vos una Bona Festa Ma-
jor. Com des de fa més de 25 anys, ens 
trobareu a la nostra caseta-bar durant 
aquests dies. Us esperem!

Dos anys

Es van complir, el passat dia 24 de maig, els 
dos anys de la nostra arribada a l’Ajuntament 
i del nostre treball des de l’oposició, exercida 
de manera crítica, responsable i constructiva, 
treballant per un nou model de municipalis-
me, en benefici sempre de la ciutadania de 
Sant Joan Despí .
En l’últim ple municipal el nostre grup va pre-
sentar una moció demanant que s’eliminés la 
disposició addicional 27, dels pressupostos 
generals de l’Estat, que anava directament en 
contra dels drets dels treballadors i treballa-
dores i de l’autonomia local, aquesta moció 
es va rebutjar amb el vot en contra del PSC.
Era aquesta una disposició que podia sig-
nificar, fins i tot, la derogació de l’Art. 44 de 
l’Estatut dels Treballadors per a tot el sector 
públic. Pràcticament la totalitat dels Ajun-
taments del nostre voltant ha votat a favor 
d’aquesta moció per unanimitat, i fins i tot 
la FMC mostrava el seu rebuig a aquesta dis-
posició. La pressió exercida ha permès mo-
dificar el redactat final introduint alguna mi-
llora. Malauradament el nostre Ajuntament 
no ha estat entre els que han exercit aquesta 
pressió.
Considerar, com és el cas del nostre, que un 
Ajuntament s’ha de gestionar com una em-
presa, porta a aquest tipus d’incoherències.
Aquest model de gestió de tipus empresarial, 
amb una clara tendència a l’externalització 
dels serveis, és fàcil d’aplicar, però suposa 
una clara pèrdua de beneficis socials, fent 
prevaler sobre ells, els beneficis econòmics.
Com dèiem el mes passat tenim ara 
l’oportunitat d’aconseguir millorar els dèficits 
existents en el nostre municipi en l’atenció a 
la gent gran, amb la creació d’un centre de 
dia. Que no sigui competència municipal no 
ha de suposar un fre per a aconseguir-ho.
No podem continuar instal·lats en la centra-
litat de les competències. Hem de explorar 
els límits i trobar noves vies. Aquest és el 
nostre model.
Finalment, aquest mes celebrem la nostra 
Festa Major i no volem deixar passar l’ocasió 
de desitjar als nostres veïns i veïnes que gau-
deixin al màxim d’ella.

Necessitem un canvi de 
model
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TRIBUNA POLITICA

El PSC e ICV votaron en contra de defen-
der la dignidad de los animales en Sant 
Joan Despí
Desde Partido Popular de Sant Joan Des-
pí, presentamos una moción para mejorar 
el actual centro de acogida de animales. 
Creemos que es importante mejorar estas 
instalaciones, para que nuestros compa-
ñeros de cuatro patas vivan una vida dig-
na y sean atendidos como se merecen.
El trato con nuestro amigos de cuatro pa-
tas en Sant Joan Despí es lamentable, en 
vez de solucionar los problemas, existe 
una política de persecución y de postu-
reo. Nos quieren hacer creer que de cara 
a la galería todo va bien, pero lo cierto es 
que no es así, sin ir mas lejos la situación 
de los pipicans es una vergüenza, ni están 
cuidados, ni limpios, ni con medidas de 
seguridad ni de higiene mínimas.
Desde el Partido Popular solicitamos la 
creación de una comisión de trabajo so-
bre el bienestar animal que de respuesta al 
interés y la inquietud de muchos vecinos 
de nuestra ciudad sobre la tenencia res-
ponsable de los animales.
Entre todos debemos hacer de Sant Joan 
Despí una ciudad responsable cívica, a 
pesar de que el gobierno no lo quiera, de-
bemos trabajar para conseguir una mejor 
gestión administrativa en nuestro Ayun-
tamiento con la creación de una oficina de 
Protección y Bienestar Animal Municipal. 
Debemos también concienciar a los veci-
nos de Sant Joan Despí sobre la tenencia 
responsable de nuestros amigos de cuatro 
patas, promoviendo campañas de educa-
ción y respeto, debemos conseguir que 
Sant Joan Despí sea una ciudad amiga de 
los animales.
Desde el Partido Popular te pedimos que 
nos ayudes a conseguir que Sant Joan Des-
pí sea una ciudad amiga de los animales.
Desde este articulo queríamos aprovechar 
para felicitar a todos los vecinos una ¡Feliz 
Fiesta Mayor!
@ppsjd @ManuelopezDespi manuello-
pez@sjdespi.net

Al gobierno de Sant Joan Despí 
no le gustan los animales

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal C’s

No deja de sorprendernos que habiéndonos 
acusado en alguna ocasión de generar un pro-
blema donde no lo había, el PSC plantease una 
moción en el pasado pleno para obligar a rotu-
lar las señales de tráfico SOLO EN CATALÁN. 
Cosa que es más allá de plantear un problema 
lo que es seguro que no crea ninguna solución 
para nuestros vecinos.
En nuestro grupo municipal nos preguntamos 
en que mejora la calidad de vida de los vecinos 
de Sant Joan que las señales estén en una sola 
lengua…curiosamente la menos hablada de los 
habitantes del conjunto de nuestro municipio. 
Especialmente muy poco hablada en algún ba-
rrio en concreto.
Para realizar la moción el PSC utilizó una parte 
del Estatut, concretamente el artículo 6.1, en 
que dice “la llengua propia de Catalunya és el 
català.” 
Nosotros preferimos atender al punto 6.2 en 
el que dice :  “El catalán es la lengua oficial 
de Cataluña...También lo es el castellano, que 
es la lengua oficial del Estado español. Todas 
las personas tienen derecho a utilizar las dos 
lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña 
el derecho y el deber de conocerlas. Los pode-
res públicos de Cataluña deben establecer las 
medidas necesarias para facilitar el ejercicio de 
estos derechos y el cumplimiento de este deber. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, 
no puede haber discriminación por el uso de 
una u otra lengua”
En mans del PSC està complir o no tots dos 
punts, des de Ciutadans Sant Joan Despí segui-
rem apostant pel bilingüisme com ho hem fet 
sempre a les nostres xarxes socials, els nostres 
butlletins informatius, la nostra columna en 
aquest bulletí i les nostres intervencions públi-
ques.
Un bilingüisme que és qui reflecteix la realitat 
del carrer i és qui veritablement no genera pro-
blemes. 
T’esperem en la nostra caseta en el recinte firal 
durant la festa major. Estarem encantats de po-
der atendre’t.
Per a qualsevol suggeriment o aclariment po-
den contactar amb nosaltres en el nostre email 
Cs@sjdespi.net  a les xarxes socials Twitter: @
CsSjDespi , Facebook , Instagram o en el te-
lèfon 617309215.

El bilingüismo no es un 
problema

Ara fa dos anys de les eleccions munici-
pals, i ICV-EUiA seguim formant part 
del govern de la ciutat, ara, amb la Margi 
Gual al capdavant de la Regidoria d’Acció 
Social i Igualtat, la Juana Cano com a por-
taveu del Grup Municipal de la coalició, i 
amb tot l’equip de la coalició al servei de 
la ciutat. Homes i dones que cada dia es-
tan participant a la vida quotidiana de la 
ciutat, a les entitats, les marees... perquè 
la participació i el compromís és un dels 
eixos fonamentals de la nostra acció po-
lítica.
Estem complint els compromisos que ex-
pressàvem al nostre programa contribuint 
a fer un govern municipal més plural i 
d’esquerres, influint positivament i millo-
rant la ciutat i la vida de les persones, amb 
plena lleialtat, i alhora defensant sempre 
les nostres pròpies posicions. Treballant 
des de l’Ajuntament, però també a peu de 
carrer recollint les necessitats dels nostres 
veïns i veïnes, alhora que exigint al Go-
vern de la Generalitat i de l’Estat el des-
envolupament de les seves competències, 
i promovent la mobilització ciutadana per 
revertir les retallades que amb l’excusa de 
la crisi ens van aplicar.
Fem un balanç positiu, ja que a la ciutat 
hem avançat en propostes en relació a la 
igualtat, als drets socials i nacionals; al fo-
ment de l’ocupació, al comerç i l’economia; 
l’habitatge, l’educació, la salut, el lleure, 
l’esport i la cultura; la sostenibilitat i el 
transport públic; la governança des de 
la participació i la transparència. Posant 
atenció a totes les persones, en especial les 
que es troben en situació més vulnerable 
i atenent la diversitat de les seves neces-
sitats.
ICV-EUiA continuarem treballant amb 
la vocació de servei que hem mantingut 
al llarg dels anys, amb la gent i per a la 
gent, pensant en la suma d’esforços que 
ha d’aconseguir una ciutat cohesionada i 
socialment justa. Estem a la vostra dispo-
sició a icvea@sjdespi.net .

Som útils per a la 
nostra ciutat
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grup municipal CiU

La Generalitat ha presentat esmenes a 
la proposta de bo social que ha elabo-
rat el govern de l’Estat, amb la voluntat 
de fer aportacions al contingut per tal 
de garantir i millorar la cobertura con-
tra la pobresa energètica de les persones 
en situació de vulnerabilitat econòmica. 
Les esmenes s’han elaborat a partir de la 
proposta catalana de bo social, que es va 
elaborar el passat febrer conjuntament 
amb les entitats socials, i que tenen com 
a objectiu preservar el nivell de protecció 
que ofereix la Llei 24/2015 a les persones 
en situació de pobresa energètica.
La mesura del Govern central no ofereix 
una cobertura completa ni equitativa a 
les persones en situació de pobresa ener-
gètica.
La Generalitat també apunta que la consi-
deració de consumidor en risc d’exclusió 
social no es pot limitar només a aquells 
ciutadans que ja siguin atesos pels serveis 
socials autonòmics i locals. El Govern ca-
talà considera que tots els ciutadans que 
pateixen pobresa han de ser tractats en 
condicions d’igualtat per la llei.
En aquells aspectes relacionats amb la co-
bertura del bo social, la Generalitat tam-
bé advoca per ampliar-la al gas canalitzat 
i el butà; per l’aplicació de l’IVA reduït 
als subministraments bàsics de la llar i 
del superreduït a les persones en situació 
de vulnerabilitat; per ampliar els límits 
d’energia sobre la qual s’aplicarà el des-
compte en cada període de facturació; i 
per tenir en compte els criteris geogràfics 
i climàtics a l’hora de calcular els nous 
límits.
Finalment, les aportacions de la Gene-
ralitat inclouen l’aplicació d’un règim 
sancionador a l’incompliment d’aquesta 
normativa.
Des del Partit Demòcrata (PDeCAT) 
treballem per assegurar el bo social a les 
persones vulnerables.

Assegurar el bo social

CRÒNICA DEL PLE:
sessió ordinària de maig de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 25 de maig 
de 2017 en sessió ordinària, va començar com és habitual amb 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolu-

cions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals –Partit Popular 
(PP), Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C’s), Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalu-
nya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC)– van debatre diferents propostes i mocions:
Per unanimitat de tots els grups polítics municipals es va aprovar ini-
cialment la proposta del Reglament del servei de la deixalleria de la 
Fontsanta i, en el mateix sentit, la proposta d’aprovació del conveni del 
col·laboració entre els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de Sant 
Joan Despí per a la gestió de l’esmentada deixalleria, mancomunada entre 
els dos municipis. Els diferents grups van votar també favorablement a 
la resolució de mutu acord del document de cessió temporal a la Real 
Federación Española de Tenis (RFET) de les instal·lacions esportives si-
tuades al carrer Sant Martí de l’Erm, 30 (Tennis Sant Joan), i a l’aprovació 
del document regulador. Les instal·lacions passen ara a ser gestionades per 
l’Ajuntament.
Com marca l’actual normativa, es va donar compte al Ple municipal de 
l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de compliment del 
període mitjà de pagament de la corporació corresponent al primer tri-
mestre d’aquest any 2017.
En l’apartat de mocions, el grup municipal de PSC va presentar-ne dues, 
una sobre les indicacions dels senyals de trànsit en català (aprovada pels 
vots favorables del PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC; l’abstenció de SQP i els 
vots contraris de C’s i PP) i una altra per assolir la igualtat salarial de 
tots els treballadors i treballadores que executin els contractes públics 
(que amb l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta, va ser aprovada). 
El grup municipal ICV-EUiA va presentar la moció relativa a la propos-
ta d’adhesió al manifest Millorar el sistema sanitari: enfortir l’atenció 
primària, aprovada per unanimitat. SQP va presentar-ne una de rebuig 
a l’esborrany de pressupostos generals de l’Estat i en defensa dels pro-
cessos de (Re)municipalització, que no va ser aprovada en tenir els vots 
favorables de SQP, CiU, ICV-EUiA i ERC i els contraris de PP, C’s i PSC.  
ICV-EUiA va plantejar una segona moció en aquest ple, en aquest cas ins-
tant a modificar el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consu-
midor d’energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del 
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o 
inferior, la proposta es va aprovar amb el suport de ICV-EUiA, CiU, SQP, 
ERC i PSC, l’abstenció de C’s i el vot en contra del PP.
A l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar pel sistema d’adjudicació 
de les parades dels mercats municipals, per les voreres per a discapacitats a 
les obres del carrer del Bon Viatge i per les actuacions que es duen a terme 
des del govern local entorn el tema de la supressió de la inscripció de la 
creu exterior situada al jardinet entre els carrers de Bon Viatge i de Jacint 
Verdaguer. El regidor del PP va preguntar sobre les obres previstes aquest 
estiu als vestidors de la piscina del poliesportiu Salvador Gimeno i sobre 
les alternatives al tancament temporal de la instal·lació aquàtica.
Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones 
assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.
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