
E d i c i ó  e s p e c i a l  •  o c t u b r e  2 0 1 0  •  w w w . s j d e s p i . c a t

Firadespí torna amb 
un format  renovat 

El 16 d’octubre, 
a les  Planes i 

el 23, al barri Centre

Una fira per viure-la 
al carrer

de Firadespí
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Més pisos protegits de lloguer
Sorteig d’una nova promoció a l’avinguda de la Generalitat

Sant Joan Despí

Per una nova mobilitat
La bici, protagonista de la Setmana de la Mobilitat

Can Negre torna a l’activitat 
1.600 ciutadans i ciutadanes visiten Can Negre per contemplar de primera mà la rehabilitació de la casa
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Una fira, al carrer
Firadespí aposta en aquesta edició per treure els 
estands als carrers dels principals eixos comercials

4



3

Antoni Poveda
l’alcalde

Una fira que mira al futur

Estem a les portes d’una nova edició de 
FiraDespí, la fira comercial de la ciutat 
que, enguany, presenta una nova versió. 

Els expositors i les activitats firals estrenen 
ubicació, amb dues edicions, als eixos comercials 
de la ciutat. Amb aquest canvi, Ajuntament i 
comerciants apostem per impulsar encara més 
l’activitat comercial de Sant Joan Despí, fent que, 
en el marc d’una jornada festiva, la ciudadania 
comprovi a peu de carrer tot el que la nostra ciutat 
li ofereix: botigues de qualitat, competitives i, el 
més important, amb un tracte personal i directe. 

Davant la cojuntura actual, enlloc de reduïr la 
despesa, hem apostat per mante-
nir-la i promocionar encara més 
el nostre comerç, element clau 
en la dinamització econòmica. La 
resposta del comerç ha estat molt 
positiva, amb molta presència de 
botigues tant en l’edició de les Pla-
nes (dia 16 d’octubre) com en la 
del barri Centre (dia 23), quedant 
així palés que  els comerciants de Sant Joan Despí 
s’esforcen en seguir millorant. 

El programa firal es complementa amb propostes 
de formació i suport a l’activitat econòmica, com 
a mostra de l’impuls que donem a aquestes inicia-
tives des de l’administració municipal.

D’altra banda, vull destacar el conveni de 
coresponsabilitat educativa que acabem de 
signar amb la Generalitat. Un acord pel qual el 
govern de Catalunya es compromet a seguir 
treballant conjuntament amb l’Ajuntament 
per tirar edavant millores i projectes al sistema 
educatiu de la ciutat. Seguim treballant pel futur 
de manera ferma i decidida.

Estamos a las puertas de una nueva edición de 
FiraDespí, la feria comercial de la ciudad que, 
este año, presenta una nueva versión. Los expo-

sitores y las actividades feriales estrenan ubicación, 
con dos ediciones, en los ejes comerciales de la ciu-
dad. Con este cambio, Ayuntamiento y comerciantes 
apostamos por impulsar aún más la actividad comer-
cial de Sant Joan Despí, haciendo que, en el marco de 
una jornada festiva, la ciudadanía compruebe a pie 
de calle todo lo que nuestra ciudad le ofrece: tiendas 
de calidad, competitivas y, lo más importante, con un 
trato personal y directo. 

Ante la coyuntura actual, en lugar de reducir el gasto, 
hemos apostado por mantener 
la feria y promocionar aún más 
nuestro comercio, elemento 
clave en la dinamización econó-
mica. La respuesta ha sido muy 
positiva, con mucha presencia 
de tiendas tanto en la edición de 
Les Planes (día 16 de octubre) 
como en la del barrio Centre (día 

23), quedando así patente que los comerciantes de 
Sant Joan Despí se esfuerzan en seguir mejorando. 

El programa ferial se complementa con propues-
tas de formación y apoyo a la actividad económica, 
como muestra del impulso que damos a estas inicia-
tivas desde la administración municipal. 

Por otra parte, quiero destacar el convenio de corres-
ponsabilidad educativa que acabamos de firmar con 
la Generalitat. Un acuerdo por el cual el gobierno de 
Cataluña se compromete a seguir trabajando con-
juntamente con el Ayuntamiento para sacar adelante 
mejoras y proyectos en el sistema educativo de la ciu-
dad. Seguimos trabajando por el futuro de manera 
firme y decidida.

“FiraDespí vol ser un 
element dinamitzador de 

l’activitat comercial”

Una fira, al carrer
Firadespí aposta en aquesta edició per treure els 
estands als carrers dels principals eixos comercials
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Firadespí torna amb una edició, la 12a, totalment 
renovada • Els dies 16 i 23 d’octubre, els principals 
eixos comercials dels barris de les Planes i Centre es 
converteixen en un gran aparador comercial a l’aire 
lliure • El sector de l’hostaleria se suma a la iniciativa 
amb una ruta gastronòmica amb preus especials

La fira més 
participativa, 
a punt

Firadespí arriba amb més novetats que mai. Enguany, l’aparador 
comercial per excel·lència de Sant Joan Despí es redefineix 
de cap a peus amb nou format, noves ubicacions i nous con-

tinguts amb l’objectiu de potenciar l’atractiu del comerç local, de 
proximitat. Primera novetat, les dates. La fira se celebrarà en dos dis-
sabtes, el 16 a les Planes i, el 23, al barri Centre. Durant aquestes dues 
jornades, de 10 a 21 h, els 130 establiments que hi participen sortiran 
al carrer per mostrar als ciutadans els seus productes.
Paral·lelament s’ha programat un ampli ventall d’activitats cul-
turals i lúdiques per convidar els ciutadans a gaudir, encara més, 
d’aquesta nova fira. Tindrem l’oportunitat de comprar, de partici-
par d’activitats i també de tastar l’oferta culinària de la ciutat en 
una ruta per esmorzar, menjar tapes, dinar o sopar a preus espe-
cials en la trentena d’establiments dels quatre barris que s’han su-
mat a la Firadespí. En aquestes pàgines us fem un tast d’algunes de 
les activitats més destacades.

Esmorzar i tapear per 
només 1,5 euros
Gaudir de l’oferta gastronòmica a preus 
assequibles també serà un dels atractius 
de Firadespí. D’una banda, de l’11 al 23 
d’octubre diferents establiments de la ciutat 
oferiran menús especials fira a preus fixos 
i reduïts, i, de l’altra, el dia 16 i 23 s’oferiran 
esmorzars a 1,5 euros o bé, una proposta 
de ruta de tapes, també a 1,5 euros. Al 
programa de mà de la Fira, que ja heu rebut 
a casa, trobareu la llista d’establiments que 
s’han sumat a la iniciativa.

La fira, un espai de dinamització
Tot i que el 16 i 23 d’octubre, el comerç i la restauració seran els grans 
protagonistes, durant els dies previs i posteriors s’han programat dife-
rents iniciatives per dinamitzar altres sectors econòmics com el taller 
Tens idees, tens futur (20 d’octubre, de 17.30 a 19 h, al Departament 
de Foment de l’Ocupació) adreçat a persones emprenedores o el bus de 
les professions (de l’11 al 23 d’octubre, davant de l’Àrea). L’activitat està 
adreçada als centres educatius.

Sorteig d’un xec de compra 
de 600 euros

El dia 23, a les 20.30 h a la plaça de l’Ermita 
es farà el sorteig d’un xec de compra de 600 
euros  a gastar en un dia en els establiments 
col·laboradors de Firadespí. Demana la teva 
butlleta quan facis una compra o consumició 
als establiments participants entre l’11 i el 23 
d’octubre i fica-la a les urnes que trobaràs 
als punts d’informació de la fira, als centres 
cívics i a l’Ajuntament.
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16 d’octubre: la fira 
a les Planes
40 expositors als carrers ens conviden a conèixer de prop el comerç local

Plànol de Firadespí al barri de les Planes
Exposició de les 
copes del Barça, 
tallers infantils, 
espectacles 
d’animació, mostra 
de balls i danses... 

Les copes del Barça
Els aficionats al FC Barcelona podran contemplar les sis copes que va 
aconseguir l’equip la temporada 2009-2010 que, entre d’altres, li van ator-
gar l’apel·latiu del millor club del món. De 10 a 21 h a la plaça Sant Joan.

Per als infants
D’11.30 a 13.30 i de 17 a 19 h 
al carrer de John F. Kennedy 
hi haurà tallers infantils i, a les 
12.30 h, també al mateix lloc 
hi haurà una actuació infantil. 
També hi haurà una xocolata-
da a les 18.30 h.

Més activitats
Les entitats s’abocaran en una cer-
cavila a l’eix comercial amb la Colla 
de Geganters; una mostra de balls de 
saló (plaça del Mercat), amb Chatan-
go i Balldespí o la celebració del 24è 
aniversari del CCA Vicente Aleixandre 
(a les 19 h) amb les actuacions del 
grup de dansa i l’escola i Paqui Torres. 
Al matí, l’Escuela de Baile Loly Peláez 
farà una demostració de balls.

Mostra de vehicles 
elèctrics
Una oportunitat per conèixer 
de primera mà vehicles més 
sostenibles: cotxes i bicis 
elèctriques i karts amb pedals 
que podrem conduir en un 
circuit. A partir de les 11.30 h, 
al carrer de John F. Kennedy.

15 mercats d’arreu 
del món
De l’11 al 16 d’octubre, el Mercat de les 
Planes, i del 18 al 23 d’octubre, al del 
Centre, hi haurà l’exposició La volta al 
món en 15 mercats, una visió d’altres 
mercats del món a través de fotografies.
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23 d’octubre: la fira 
al barri Centre
56 establiments comercials del barri ens acosten a la diversitat de la seva oferta

Desfilada de moda, 
exposició de 

bolets, concurs de 
postres de comerç 

just, espectacle 
d’animació, exposició 

de mercats...

Desfilada de moda
I a partir de les 19 h, a la plaça de l’Ermita, 
podrem fer un tast de les últimes tendències 
en roba, calçat i complements que trobem 
als comerços locals en la desfilada de 
moda. A continuació es farà el sorteig d’un 
val de compra de 600 euros.

Emprenedors

Tant el dia 16 com el 23 

d’octubre, en horari de fira (de 10 

a 21 h) a l’eix comercial de tots 

dos barris hi haurà un estand 

de la campanya Tens idees, tens 

futur amb informació adreçada a 

les persones emprenedores.

Més activitats
Durant tota la jornada podem veure les 6 
copes del Barça (pl. de l’Ermita); hi haurà 
la 9a Exposició de Bolets, degustació i 
col·lqui (13.30 h, plaça Catalunya); una 
cercavila de gegants (11 h); una mostra 
de coreografies (12 h); una altra de dansa 
(12.45 h) i un espectacle d’animació itine-
rant (a les 17.45 h) entre d’altres.

Concurs de postres, comerç just
Tant a les Planes com al barri Centre 
es faran tallers de postres del món 
i de comerç just al matí i la tarda. 
Tal i com avançàvem al Butlletí de 
setembre, fins a l’11 d’octubre es pot 

participar en el concurs de pos-
tres elaborades amb productes del 
comerç just, que després es podran 
degustar a la fira. Consulta les bases 
al web municipal www.sjdespi.cat.

Plànol de Firadespí al barri Centre

• Mostra de vehicles 
elèctrics (a les 11.30 h, 
plaça Catalunya)

• Visites guiades a Can 
Negre (a les 12 h i a les 
18 h)
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Sandra Moreno y 
Alejandro Gálvez

“Hemos sentido una 
alegría enorme, no nos 
lo creíamos. Tal y como 
están las cosas poder que-
darnos en la ciudad a este 
precio está muy bien”.

Elisabet Sánchez y 
José Lacunza

“Hacía mucho que espe-
rábamos una oportunidad 
como esta. Nos hacía 
mucha ilusión, porque 
además el alquiler es una 
opción magnífica”

Los pisos, situados en la avenida de la 
Generalitat, se entregarán a finales de este año

Viviendas de 
alquiler a 

precios asequibles

Los protagonistas del sorteo opinan 

El Auditori Miquel Martí i Pol 
se contagió de los nervios y la 
emoción de las 193 personas 

que optaban a uno de los pisos de 
una nueva promoción de 44 pisos 
protegidos, en este caso de alquiler, 
que se está construyendo en la aveni-
da de la Generalitat número 20 y que 
se sortearon el pasado 28 de septiem-
bre. Los pisos, de una y dos habitacio-
nes, tienen una superficie de entre 42 
y 62 m2 tienen vinculada una plaza de 
aparcamiento y un trastero, aunque 
la promoción cuenta con 96 plazas. 
La promoción tenía una reserva de 
cuatro viviendas para personas con 

discapacidad; cuatro para personas 
mayores de 65 años y cinco para per-
sonas separadas o divorciadas. Los 
pisos se entregarán a finales de año.
El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, destacó la apuesta y el es-
fuerzo del Ayuntamiento para poner 
al alcance a la ciudadanía pisos a pre-
cios más asequibles “una apuesta 
que no se detiene, ya que ahora es 
cuando más se necesitan. En estos 
años hemos promovido alrededor 
de 400 pisos protegidos, ofrecien-
do alternativas a la población “. 
Según explicó Poveda a finales de 
este año se abre el plazo para pre-

sentar las solicitudes de la promo-
ción de la avenida de Barcelona, 67 
(12 viviendas y 91 plazas de aparca-
miento), durante el primer trimestre 
de 2011 se podrán presentar las de la 
avenida Barcelona, 81 (25 viviendas 
y 300 plazas de aparcamiento) y el 
próximo año también se iniciarán las 
obras de la promoción de la aveni-
da Barcelona, 97 (28 viviendas y 350 
plazas de aparcamiento). 
El alcalde también avanzó que se 
está trabajando en el proyecto para 
iniciar, en el 2011, una promoción de 
65 viviendas de alquiler junto al par-
que de Torreblanca.

Sorteo de una nueva promoción de pisos protegidos

Sonia González, con sus 
hijas Alba y Alicia

“Para mí es una nueva  
ilusión. Me separé, pasé 
un momento difícil, pero 
ahora me toca rehacer mi 
vida con mis hijas. Estoy 
muy contenta”.

María Correas y 
Javier Ramírez

“¡Por fin podremos inde-
pendizarnos! Hemos ido 
mirando pero los precios 
están por las nubes. La 
opción del alquiler, ahora 
mismo, es ideal”.
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La ciutadania s’aboca en la jornada de portes 
obertes per conéixer la “nova” casa

1.600 persones visiten la 
rehabilitada Can Negre

Una jornada festiva dóna la benvinguda a la nova etapa de Can Negre, ara seu de l’Escola Municipal d’Art

D’esquerre a dre-
ta, Lluís Torrens, 
comissari de 
l’exposició, amb 
l’alcalde, Antoni 
Poveda i el regidor 
de Cultura, Àlex 
Medrano, durant la 
inauguració de la 
mostra que restarà 
al Centre Jujol- 
Can Negre fins al 
28 de novembre

La plaça de Catalunya estava plena de 
gom a gom per donar la benvinguda 
a l’activitat al Centre Jujol-Can Negre, 
tancada en els darrers mesos per ser 
rehabilitada. La ciutadania no es va 
voler predre aquesta reobertura, ara 
seu de l’Escola Municipal d’Art, i 1.600 
persones van participar en les visites 
guiades que es van fer durant el matí i 
la tarda del passat 3 d’octubre. A més, 
a la plaça de Catalunya es van fer tota 
mena d’activitats, per a grans i petits, 
perquè ningú oblidés una jornada 
com aquesta.
Aquest dia també es va inaugurar 
l’exposició La estampería de Monsieur 
Perignon, col·lecció Biel Torrens amb 
peces d’autors tan reconeguts com 
Josep Guinovart, Joan Pere Vilade-
cans o Perejaume. Durant la inaugu-
ració, l’alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, va destacar com aquesta 
arquitectura, “la més representativa 
de Jujol a Sant Joan Despí s’ha recu-

perat en diferents fases convertint-
se en la nostra senyal d’identitat”.
La restauració de Can Negre s’ha cen-
trat, principalment, en la part exterior, 
mentre que a l’interior s’ha millorat 
l’ascensor, la climatització i s’ha con-
dicionament per tal d’acollir, la seu 
de l’Escola Municipal d’Art. També 
es mantenen les sales d’exposicions, 

puntulament utilitzades pels casa-
ments civils. Les obres, amb un pres-
sopost d’uns 675.000 euros, ha deixat 
la façana totalment  rehabilitada 
amb els elements de fusteria, ferre-
ria i esgrafiats recuperats i, fins i tot, 
amb noves peces com uns sellons a 
l’entrada de la casa o la descoberta 
d’un safareig a l’esquerre de la casa. 
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Activitats i espectacles infantils 
van animar l’ambient

Una 
jornada per 
recordar

Els visitants opinen sobre la restauració de la casa

Olga Girona amb la seva filla Àfrica Filella, al 
safareig descobert amb la reforma, “Ens ha 
agradat molt com ha quedat. Ja li tocava una res-
tauració perquè una joia com aquesta val la pena 
manternir-la. Ha quedat molt maca”.

Anna Prats observant els rehabiltats sellons de 
l’entrada, “En general em sembla que ha quedat 
molt bé, sobretot, molt fidedigna a com la va projectar 
Josep Maria Jujol. Potser el color una mica estrident, 
però molt maca, ens ha encantat”.

Norma Jorba i Miquel Cano, al costat de la 
nova finestra i del retaule de l’Anunciació, 
“Ens ha agradat molt tot, però ens ha fet 
gràcia la descoberta del safareig”.

Josep Curcó, Maria Luz Bueno i els seus néts Alba 
i Francesc, “La coneixem de tota la vida i estem molt 
orgullosos de tenir aquesta joia a Sant Joan Despí”.

De dalt a baix, i d’esquerre a dreta, infants pintant 
en un mural la seva pròpia versió de la rehabilitació 
de Can Negre; algunes de les persones que van 
passejar amb vestits de l’època modernista; alguns 
dels visitants observen la Sala de les Golfes on ja 
s’imparteixen classes de pintura i fotografia; la sala 
principal d’exposicions, la Sala Jujol, de gom a gom 
durant la inauguració de la mostra i un dels grups de 
les visites guiades, al costat del safareig

9
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L’alcalde, Antoni Poveda, va cloure la Setmana de la Mo-
bilitat presentant al Plenari d’Entitats les darreres i futures 
accions que desenvolupa Sant Joan Despí per fer una 
ciutat més sostenible, sobretot en l’àmbit de la mobilitat. 
Més carrils bici, noves zones 30 o millores en els transports 
públics són els principals projectes, una bona part dels 
quals ja són una realitat. Poveda també va destacar la 
futura arribada de la L3 del metro, de la nova línea L79 que 
connecta Sant Boi amb la Diagonal passant per Sant Joan 
Despí o “la incorporació de tres vehicles híbrids en les 
línies L46 i L52, exemple de l’aposta que fem per cons-
truir una ciutat més sostenible”. Sant Joan Despí elabo-
rarà un Pla de Mobilitat Urbana que definirà les directrius 
per afavorir desplaçaments menys contaminants.

Can Negre es va omplir dels representants de les entitats per conèixer de 
prop les accions que s’estan duent a terme per millorar la mobilitat 

Sant Joan Despí i Cornellà, 
units per un carril bici
El carril, de 1.200 metres, va paral·lel a la variant de la BV-2001 i està segregat de la carretera

Aposta per promoure una nova mobilitat sostenible urbana i interubana

Sant Joan Despí i Cornellà estan 
units per un nou carril-bici que 
connecta amb les xarxes de 

vies per a bicicletes d’ambdós muni-
cipis. El nou carril, de 1.200 metres, 
va paral·lel a la variant de la BV-2001 
(Via Llobregat) i va ser inaugurat pels 
alcaldes dels dos municipis, Antoni 
Poveda i Antonio Balmón, el passat 
27 de setembre. 
És un exemple més de l’aposta de les 
ciutats metropolitanes per promou-
re una nova mobilitat sostenible, 
tant urbana com interurbana.
És un carril, segregat de la calçada 
i de doble sentit de circulació, que 
connecta amb la xarxa de carrils bici 
de les dues ciutats. Aquesta via per 
a bicicletes permet “anar en bici al 
centre dels dos municipis”, va as-
senyalar Poveda, que ha afegit que 
“després de les accions que es fan 
a cadascuna de les ciutats, ara cal 

connectar els municipis i demos-
trar que un altre tipus de mobi-
litat, segura i sostenible, és pos-
sible”. Antonio Balmón, per la seva 
banda, va comentar que avancem 
cap a un sistema de mobilitat “que 
deixi de pensar només en el vehi-
cle privat, amb més transport pú-
blic i la bicicleta. 

La xarxa de carrils per a bicicletes de 
Sant Joan Despí continua creixent. 
Als més de deu quilòmetres de carril 
bici urbà que ja hi havia a la ciutat 
-que s’han tornat a pintar i senya-
litzar- s’afegeixen ara prop de tres 
nous quilòmetres de vies per a bicis 
que s’han construït en els darrers 
mesos.

Les entitats coneixen el 
pla de la sostenibilitat

Antoni Poveda i Antonio Balmón, alcaldes de Sant Joan Despí i Cornellà, utilitzant el nou carril
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La mobilitat, 
protagonista
La Setmana de la Mobilitat ens consciencia sobre l’ús 
de transports alternatius, com la bicicleta
Sens dubte, la bicicleta ha estat una de les grans protagonis-
tes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que, amb 
diferents activitats, ha conscienciat la ciutadania sobre l’ús de 
transports alternatius que redueixin la contaminació. El tret de 
sortida el van donar els infants anant en bicicleta al col·le de-
mostrant com l’ús d’aquesta s’inicia des de ben petits. Una de 
les propostes més multitudinàries va ser la Passejada en Bici-
cleta pel Baix Llobregat que va aplegar més de 1.000 persones 
que van recórrer sis municipis de la comarca i l’Hospitalet. A 
Sant Joan Despí hi van participar 130 persones. La popular pe-
dalada va acabar al parc de Torreblanca on es va fer el sorteig 
de tres bicicletes. Entre d’altres activitats, també es va fer una 
cursa de transports en la qual grups de ciutadans van fer servir 
diferents sistemes de mobilitat (a peu, en bici, en bus, en tram-
via) per arribar a un mateix punt, l’Àrea de Serveis a la Persona. 
El vehicle més ràpid va ser la bicicleta.

De dalt a baix i de dreta a esquerra, els participants en la Bicicletada 
al carrer Creu d’en Muntaner; infants del Joan Perich Valls i Sant 
Francesc d’Assís anant a l’escola en bici; la regidora de Medi Am-
bient, Paqui Soriano, amb un dels grups participants en la cursa de 
transports i alguns dels participants en el taller de reparació de bicis
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El suministro 
de agua, 
garantizado
La Generalitat ha invertido 27 millones 
de euros en la construcción de esta 
planta, conectada a la desalinizadora

Inauguración de la estación de bombeo de 
la Fontsanta y la Torre del Agua

Per Resolució núm. D20100001002522, de data 1 de setembre, 
s’ha DECRETAT:
Primer.- Iniciar la incoació de l’expedient de caducitat i extinció dels 
drets funeraris per abandonament de la sepultura, considerant-se com 
a tal el transcurs de 5 anys  sense que el titular o persones amb drets 
hagin liquidat els preus i taxes  fixats en l’ordenança fiscal corresponent, 
dels següents nínxols:

Núm. 29, sèrie 1a, pis 1r., ANTONIA AMATLLEU FERRES
Núm. 144, sèrie 2a, pis 5è., JOSE RAMOS DE VARGAS
Núm. 11, sèrie 10a, pis 3r., RAMONA TURU MANAUT. 
Núm. 125, sèrie B, pis 5è., PILAR PUJOL DEGRACIA. 
Núm. 16, sèrie B, pis 1r., DOLORES AGEA CAMARERO. 
Núm. 94, sèrie G, pis 5è., JULIA IBAÑEZ VAZQUEZ
Núm. 13, sèrie H, pis 1r., VICENTE MIGUEL SORIANO. 

La qual cosa es fa pública per a coneixement dels titulars de la 
concessió, hereus i familiars i per a interès general.

Al Departament de Patrimoni es podrà consultar qualsevol dada respecte al 
nínxol que es relaciona, i alhora també es podran presentar els documents dels 

quals es disposi per a la regularització, en el seu cas.

Horari d’oficina: de 9 a 14 de dilluns a divendres i dimecres de 14.30 a 19 h 

El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar y el alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, inauguraron el 17 de septiem-
bre la nueva estación de bombeo de la Fontsanta que, con una 

inversión cercana a los 27 millones de euros, impulsa el agua que reci-
be de la desalinizadora de El Prat hasta los depósitos de la potabili-
zadora del Llobregat, en Abrera, y, a partir de la próxima primavera, 
hasta el centro de distribución de la Trinitat, en Barcelona, a través 
de la conducción que se está construyendo bajo Collserola. Poveda 

resaltó “esta infraestructura nos da garantías 
de suministro de agua y mejora la calidad. Si 
volvemos a tener episodios de sequía como 
el de hace dos años, podremos tener agua 
para garantizar la vida normal de las per-
sonas”. Baltasar, en la misma línea, la enmarca 
como una de las principales actuaciones que en 
recursos hídricos ha hecho la Generalitat “que 
incluso es un ejemplo internacional ya que 
el gobierno de Barak Obama la ha puesto de 
ejemplo”. La estación incluye la Torre del Agua, 
una estructura de 40 metros de altura y 6 de 
diámetro, una especie de chimenea pensada 
para absorber posibles aumentos de presión 
de la tubería y que se ha diseñado de tal manera 
que evite el impacto visual. Está recubierta de 
placas fotovoltaicas que generan energía y que 
permiten su iluminación exterior, lo que le ha 
convertido en un nuevo símbolo de la ciudad.

Arriba, las autoridades (en 
el centro, el alcalde, An-
toni Poveda y el conseller 
de Medi Ambient, Fran-
cesc Baltasar) durante la 
inauguración de la Torre 
del Agua. En la fotogra-
fía inferior, visitando la 
estación de bombeo de la 
Fontsanta junto al director 
de la Agència Catalana de 
l’Aigua, Manuel Hernán-
dez y el responsable de 
Planificación de la Repre-
sentación de la Comisión 
Europea, Mark Jeffrey

Anunci  of ic ia l
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Una ciutat compromesa amb l’educació
El projecte Programes i Serveis Educatius ofereix a les escoles propostes culturals, mediambientals 
o d’atenció social per contribuir en l’educació i formació d’infants i joves

Sempre des de la premissa de 
cooperar en l’educació dels 
infants i joves, l’Ajuntament ha 

tornat a posar en marxa el projecte 
Programes i Serveis Educatius. Aquest 
ofereix més d’un centenar de pro-
postes als centres educatius perquè 
els estudiants s’acostin a la ciutat i a 
valors com la cultura (amb visites a 
la biblioteca, participant en l’itinerari 
modernista...); la sostenibilitat (amb 

l’hort escolar, sessions d’anellament 
d’ocells...) o la igualtat de gènere. 
Entre les novetats es troben activitats 
relacionades amb la coresponsabi-
litat i l’assignació de rols en l’àmbit 
familiar, social o laboral; una sobre la 
prevenció de la violència masclista i 
una que convida l’alumnat de l’ESO 
a conèixer el dia a dia de les persones 
amb discapacitat psíquica amb visi-
tes a la residència Mas i Dalmau. Altra 

de les novetats és l’activitat “Anem a 
l’escola en bici” per incentivar l’ús de la 
bicicleta en els desplaçaments als cen-
tres educatius. Tots els dijous, entre els 
21 d’octubre i el 16 de desembre, es 
convida a l’alumnat de 5è i 6è de pri-
mària, l’ESO, batxillerat i cicles forma-
tius, a agafar la bici per a anar a l’escola 
i l’institut. Els que completin les nou 
sortides rebran un obsequi i participa-
ran en el sorteig d’una bicicleta.

Infants aparcant la seva bici després de participar en l’activitat “Anem a l’escola en bici”. A la dreta, una visita pedagògica a la biblioteca Miquel Martí i Pol

El Departament d’Educació i 
l’Ajuntament han signat un conveni de 
col·laboració que els permetrà com-
partir responsabilitats en l’educació. 
El document suposa donar un pas en-
davant en les relacions entre el govern 
autonòmic i l’administració local. Fins 
ara en el terreny educatiu, Generalitat 
i Ajuntament exercien col·laboracions 
puntuals, mentre que amb el conveni 
passaran a compartir responsabilitats. 

Segons l’alcalde, Antoni Poveda, “do-
nem més força a les actuacions que 
veníem exercint, generant sinèrgies 
que ens permetran treballar millor i 
assolir nous objectius”. Maragall  va 
posar Sant Joan Despí com a exemple 
de l’esforç que fan els ajuntaments en 
matèria d’educació, “per exemple, te-
niu el mapa de llars d’infants més 
complet d’Europa. Aquí la iniciativa 
municipal es determinant”. 

Conveni per millorar la coresponsabilitat educativa

Maragall, que va signar el conveni a Can Negre, 
va aprofitar per visitar les aules de l’escola d’art

13
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Más recursos para 
atender a las mujeres víctimas 
de violencia de género

Balance positivo de los seis meses de funcionamiento del SIAD

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) está ubicado 
en el Àrea de Serveis a la Persona

La Oficina del Banc 
del Temps comienza 
a caminar
La Oficina del Banc del Temps ha 
iniciado el curso a pleno rendimien-
to. De momento han comenzado 
las inscripciones de aquellas perso-
nas que quieran participar en este 
banco en el que la “moneda” será el 
tiempo que quieran dedicar volun-
tariamente a los demás. La oficina,  
ubicada en el Área de Serveis a la 
Persona,  funciona de 10 a 12 h los 
martes y jueves, y los miércoles de 
17 a 19 h. Más información en el 
correo bancdeltemps@sjdespi.net.

El Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD) atiende y asesora des-
de marzo a mujeres que han vivido 
situaciones de discriminación por 
el hecho de ser mujeres, además 
de informarles sobre otros aspectos 
como talleres, conferencias, aseso-
ramiento jurídico y psicológico, etc. 
Seis meses después de su puesta en 
marcha,  el departamento de Políti-
ques d’Igualtat ha ampliado las pres-

taciones incorporando un servicio 
de atención social especializada en 
violencia de género. Una trabajado-
ra social atiende directamente  estos 
casos para acelerar el trabajo que se 
realizan con estas mujeres. 
En estos seis meses en funciona-
miento, el SIAD ha atendido a unas 
150 mujeres que han realizado con-
sultas jurídicas, psicológicas, socia-
les, formativas, culturales, etc.

Desde que se puso en marcha, el pasado mes de marzo, ha atendido a más de 150 mujeres

La gent gran se forma
376 personas mayores de Sant Joan Despí participan este año en los 
talleres de gent gran que organiza el Ayuntamiento no sólo como 
una herramienta de formación sino también para fomentar espacios 
de convivencia. Los talleres que más éxito de inscripción han tenido 
son los de informática -cinco grupos-, inglés -dos grupos- y el de 
memoria, también con dos. El programa incluye también talleres de 
costura, de ioga, de relajación, de bailes de salón, de manualidades, 
de gimnasia terapéutica y de encaje de bolillos. Este año se ha regis-
trado un incremento de las peticiones, una señal de las inquietudes 
de conocimiento de los séniors santjoanencs.

Conferencia sobre el 
cáncer de mama
El 19 de octubre, Día Internacional 
contra el Cáncer de Mama, l’Àrea de 
Serveis a la Persona acoge la confe-
rencia La cara humana del cáncer, a 
cargo de Francisco Gil, psicooncó-
logo del Institut Català d’Oncologia 
(ICO). Será a las 19.30 h. Por otro 
lado, la Associació DACMA, Dones 
Afectades de Càncer de Mama ha 
vuelto a su sede habitual, en la 
masía de Ca l’Armand, que en los 
últimos meses ha estado en obras. 
La asociación se reúne los lunes y los 
jueves de 17 a 19 horas. 

Nueva entidad de 
personas con diabetes
El 16 de octubre, a las 11 h en el 
Àrea de Serveis a la Persona, se 
presentará la entidad Associació de 
Diabètics de Catalunya Sant Joan 
Despí. Tras la presentación, Sara To-
rrejón, endocrinóloga de l’hospital 
Moisès Broggi, hará la conferencia 
La importancia de la educación en el 
tratamiento de la diabetes.

14



15

cultura

L’Escola Municipal d’Art 
potencia l’oferta de 
tallers especialitzats

El grup de pop-rock català 
Vuit actua a la Festa 
de Halloween

L’escola estrena nova seu a Can Negre amb moltes novetats, entre 
elles impulsar tallers de noves disciplines artístiques com la joieria

Nous cursos trimestrals al Centre Jujol-Can Negre

Xerrada a la biblioteca: 
Cent trucs per arribar 
a final de mes

Una matinal motera, protagonista de 
la Festa de la Tardor a l’Eixample
L’Associació de Veïns de l’Eixample 
ho té tot gairebé enllestit per gaudir 
de la Festa de la Tardor.La gran pro-
tagonista d’aquesta edició serà la 1ª 
Matinal Motera que concentrarà un 
bon grapat de Harley-Davidson a la 
plaça del Sol Solet el 24 d’octubre a 
partir de les 9 h. Hi haurà una xoco-

latada, concerts (amb Tabü i Sin City-
AC/DCTribute), una castanyada, i una 
ruta motorista entre les 12 i les 13 h. 
Paral·lelament es faran altres activi-
tats com tallers per a infants, recolli-
da d’aliments pel Banc d’Aliments de 
Barcelona i, fins i tot, una mostra de 
motos transformades.

Teatre infantil al Foment

Un espai ple de propostes culturals

Cursos anuals: ceràmica, moda, imatge digital, pintura, ioga i cuina.

Cursos trimestrals: de joieria tèxtil, d’escultura, de dibuix i pintura per 

ordinador i de retoc fotogràfic.

Cursos monogràfics: iniciació a la cuina japonesa, cuina per a homes 

i cuina nadalenca.

Curs d’art per a infants: d’octubre al juny.

Tallers artístics sobre Jujol, 14 de novembre. Proposta de taller pràc-

tic a dreçat a les famílies al voltant de la figura de Jujol.

Seminari: Una història de l’art de dones, 18 i 25 d’octubre

El Centre Jujol-Can Negre enceta una 
nova etapa com a espai de referèn-
cia creatiu i artístic de la ciutat. A 
banda dels cursos anuals de l’Escola 
Municipal d’Art, el centre ofereix a 
partir d’aquest mes d’octubre tallers 
trimestrals per aprofundir o iniciar-

se en disciplines artístiques molt 
concretes (consulteu el quadre). 
Els infants també agafen protago-
nisme en la nova etapa del centre 
amb un curs anual d’art adreçat a 
infants de 8 a 11 anys o puntuals 
adreçats a la família. 

El Casal de Joves El Bulevard comptarà el 
30 d’octubre, en la Festa de Halloween, 
amb uns convidats d’excepció: el grup 
de pop-rock català Vuit que, amb el seu 
primer àlbum Un dia qualsevol, ja s’han 
convertit en una de les promeses de 
l’escena musical actual. De fet, el grup 
va enregistrar el vídeo del tema Júlia al 
Bulevard. A les 21 h concert i després... 
la festa de Halloween continua.

La Biblioteca ens proposa el 16 de no-
vembre, a les 18.30 h, participar en la xe-
rrada Cent trucs per arribar a final de mes 
amb el periodista David Escamilla, autor 
del llibre que porta el mateix nom. 

La temporada teatral continua el 24 
d’octubre amb l’obra 1-2-3 Poma, de la 
cia Daraomai al Foment Cultural i Artís-
tic a les 12 h. 

Taula rodona a Can Negre
El 28 d’octubre, a les 19 h, Lluís Torrens, 
comissari de l’exposició La estampería 
de monsieur Perignon que es pot veure a 
Can Negre fins el 28 de novembre, par-
larà d’aquesta mostra amb peces de Gui-
novart, Joan Pere Viladecans o Tharrats, 
entre d’altres.
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IMATGES DE LA CIUTAT

Multitudinària travessa 
a Montserrat
La popular Travessa en BTT Sant Joan 
Despí-Montserrat va aplegar el passat 
4 d’octubre 975 persones disposades a 
pedalejar amb moltes ganes. 865 ciclistes 
van aconseguir arribar fins a Montserrat, el 
més ràpid Raúl Castelló que va fer un temps 
de 3 hores, 20 minuts i 56 segons, seguit de 
Raúl Oliver (3 hores, 28 minuts i 38 segons) 
i José Luis Pérez (3 hores, 35 minuts i 12 
segons). Laura Baleta, amb 4 hores, 48 
minuts i 7 segons, va ser la dona amb el 
millor temps. Aquesta marxa no competitiva 
organitzada pel Club Ciclista de Sant Joan 
Despí té un recorregut de 73 kilòmetres i un 
desnivell acumulat de 2.350 metres.

Aniversari del Centre Obert de Fusteria. Un quart de segle 
treballant braç a braç amb els adolescents de Sant Joan 
Despí. Per commemorar la data, el dissabte 3 d’octubre (a la 
foto) es va fer una trobada amb antics alumnat i professionals. 
El centre també s’ha fet una taula rodona.

travessa a montserrat• dia de la gent gran • trobada d’infants 
adoptats • 25 anys del centre obert de fusteria • festes de barri

Violeta, cinc anys lluitant 
contra la violència de 
gènere. L’associació va 
celebrar el diumenge 3 
d’octubre diferents activitats 
durant tota la jornada sota 
el lema “A tu lado y contigo”.  
L’entitat va organitzar una 
cercavila des de la plaça de 
l’Ermita fins a la plaça del 
Mercat on es va fer un acte 
festiu amb el grup Dones de 
blanc. A la imatge, exposició 
al Centre Cívic Les Planes

Trobada d’infants adoptats. La Torre de la Creu va tornar 
a esdevenir un punt de convivència entre les famílies amb 
infants adoptats a Sant Joan Despí. Una vintena nens i 
nenes i les seves famílies es van aplegar en la trobada per 
gaudir d’un espectacle de màgia i un berenar.

Residencial 
Sant Joan, 
de festa. El 
barri va gaudir 
al setembre 
de les seves 
festes amb una 
àmplia propos-
ta d’activitats 
per a tots els 
públics. A la 
imatge, el 
sopar de veïns 
i veïns. 

La gent gran, al 
Parlament. Una 
cinquantena de 
persones grans vann 
visitar l’1 d’octubre 
el Parlament de 
Catalunya dins dels 
actes del Dia de la 
Gent Gran. També es 
va fer una visita amb 
l’alcalde, Antoni Pove-
da, a Can Negre.
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Els poliesportius de Sant Joan Despí ofereixen 
un munt de possibilitats de fer esport
El Salvador Gimeno i el Francesc Calvet disposen d’un ampli ventall d’activitats físiques i aquàtiques

Les possibilitats de fer activitats físiques als poliesportius són molt variades

L’esport ha de formar part de la 
nostra vida quotidiana com un 
element de salut, de motivació, 

d’il·lusió, però també com a factor de 
relació social i convivència.
Per això, els dos complexes polies-
portius de la nostra ciutat tenen un 
munt d’opcions i possibilitats espor-
tives que estan al nostre abast.
El Salvador Gimeno i el Francesc Cal-
vet ens ofereixen la possibilitat de 
poder gaudir de molts espais espor-
tius: cinc piscines cobertes, dos pa-
vellons, dues sales de fitness, quatre 
sales d’activitats físiques dirigides, 
una de ciclisme indoor (spinning), 
una sala d’indoor walking, una altra 
d’activitats físiques de salut i tera-
pèutica i una gran zona de wellness, 
a més de centre mèdic esportiu i ser-
vei de fisioteràpia.
Tots aquests espais ofereixen la pos-
sibilitat de gaudir d’un ampli ven-
tall d’opcions de pràctica esportiva 
aquàtica: natació recreativa, cursos 
de natació, aiguagym, fitness aquàtic, 
activitat aquàtica per a nadons, nata-
ció per embarassades, natació per a 
gent gran, etc.

Més de 200 classes dirigides
D’altra banda, les possibilitats de 
fer activitats físiques són molt va-
riades: programa dirigit i planificat 
d’utilització de la sala de fitness, des-
pinning, indoorwalking, pilates, aero-
dance, aeròbic, mid ball, body share, 
fit boxe i així fins a més de 200 classes 
a la setmana d’activitats dirigides, 
entre els dos poliesportius.
Els programes de salut també for-
men part especial de l’oferta. Dins 
d’aquest àmbit cal destacar els grups 
de gimnàstica terapèutica amb clas-

ses dirigides per fisioterapeutes i el 
control previ del servei mèdic de 
les instal·lacions. Aquest programa 
està especialment dirigit a persones 
amb problemes musculars i ossis 
d’esquena i cames.
També és remarcable el programa 
de natació per a persones amb fibro-
mialgia. Aquesta és una activitat pio-
nera que està destinada a millorar la 
qualitat de vida de les persones que, 
cada vegada més, pateixen aquesta 
problemàtica. Les activitats es des-

envolupen en mitjà aquàtic i estan 
dirigides per tècnics i tècniques es-
pecialitzats en aquest àmbit. 
Finalment, per complementar 
l’activitat física amb la salut, el relax 
i el benestar corporal, el poliespor-
tiu Francesc Calvet disposa d’una 
magnífica zona de wellness de més 
de 250 metres quadrats amb piscina 
amb bombolles, raigs d’aigua, bany 
de vapor, sauna, dutxes bitèrmiques, 
pou d’aigua freda, gandules tèrmi-
ques, flotàrium de sal...

La pràctica d’esport aquàtic està molt arrelada a Sant Joan Despí
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TRIBUNA POLITICA FIRADESPÍ 2010

Enguany, la nostra Fira Comercial i 
Industrial, Firadespí, presenta una 
gran novetat: es celebrarà en dos 
cap de setmana diferents, pels ca-
rrers dels nostres dos barris més 
grans: el Casc Antic i Les Planes.
Des d’Esquerra, que sempre hem 
estat crítics amb el format que 
fins ara presentava Firadespí, do-
nem suport a aquest nova forma 
de promocionar el nostre comerç. 
Per que fins a a questa edició, més 
que una fira comercial i industrial 
local el que havia estat Firadespí 
era un gran aparador de la gestió 
municipal, amb regals abundants 
i concursos i promocions de tota 
mena, amb estands de botigues 
i comerços tant de la nostra ciu-
tat (els menys) com d’altres punts 
d’arreu de Catalunya (els més).
Per aquests motius, tot i que ho-
res d’ara desconeixem com serà 
l’estand municipal, tant en mag-
nitud com en pressupost, des 
d’Esquerra valorem positivament 
aquest canvi i, si els comerciants 
que en son els principals actors 
en surten satisfets, des d’Esquerra 
no podem fer res més que desitjar 
que es mantingui així, estudiant 
la viabilitat, si cal, d’obrir a la resta 
de barris de Sant Joan la celebra-
ció de Firadespí a  les seves places 
i carrers.
No volem deixar passar l’ocasió per 
tornar a reclamar al nostre Equip 
de Govern la tornada del mercat a 
l’aire lliure del dilluns al seu lloc ha-
bitual: de ben segur que la presèn-
cia de molts comerços a les nostres 
places i carrers pot servir com a in-
dicador de com podria ser el nou 
mercat a l’aire lliure al Casc Antic.

Així, sí

Convergència i Unió sempre ha es-
tat al costat del comerç i això no 
canviarà. El comerç du a terme una 
gran tasca social i cultural a les nos-
tres ciutats, pobles i viles. En aquest 
sentit, a més de ser un sector econò-
mic, és un factor de cohesió social i 
territorial.
El comerç és un sector en què tra-
dicionalment han predominat els 
treballadors autònoms i les petites 
i les mitjanes empreses, que són la 
base econòmica del nostre país. Tan-
mateix però, en els darrers anys, s’ha 
produït una profunda transforma-
ció del sector a causa, entre d’altres 
aspectes, de la puixança de noves 
formes de comerç basades en les 
grans superfícies, de continuats can-
vis normatius i de la proliferació de 
competència deslleial en el sector.
Aquestes transformacions estan 
condicionant fortament el futur 
d’un sector molt important per a 
l’economia catalana.
La recuperació de l’activitat del co-
merç i dels serveis requereix que 
des del Govern de Catalunya es posi 
l’accent a aturar la destrucció de 
llocs de treball, a exercir un liderat-
ge que contribueixi a recuperar la 
confiança dels consumidors, a facili-
tar una reorientació dels models de 
negoci i a recuperar la competència 
exclusiva de Catalunya en aquesta 
matèria.
És per tot això que des de Conver-
gència i Unió, volem dotar el comerç 
i els serveis d’una nova Llei general 
del comerç i dels serveis de Catalun-
ya, consensuada prèviament amb el 
sector, que unificarà, actualitzarà i 
completarà la normativa actualment 
dispersa, per tal de recuperar i po-
tenciar el model català de comerç.

El nostre comerç

La diferencia de ser una “ciudad” o 
una “urbanización dormitorio” es su 
red comercial. Es ahora cuando tene-
mos que decidir en que clase de Sant 
Joan Despí queremos vivir.
Nuestro comercio se muere día a día, 
basta con pasear por nuestras calles 
y ver como los locales están vacíos, y 
decimos “aquí estaba…” recordando 
con añoranza la tienda desaparecida, 
pero también es verdad que se abren 
nuevas por inmigrantes con iniciativa 
pero sin el objetivo de consolidarse 
ni voluntad de arraigo en el tiempo 
ni en la ciudad.
Los datos son claros, desde la llegada 
a la alcaldía del Sr. Poveda hemos pa-
sado en el sector del comercio y hos-
telería de 618 parados a los datos de 
este agosto de 1.373 parados, es de-
cir ha crecido más del doble los para-
dos en este sector sin contar el sector 
industrial, el otro gran afectado.
Como venimos denunciando no hay 
una política comercial, industrial y 
turística seria.  Tenemos un potencial 
extraordinario en infraestructuras de 
comunicación, hotelera, industrial y 
comercial además de nuestra rique-
za cultural y patrimonial que está sin 
desarrollar.
El Gobierno Municipal cada 2 años 
justificaba su acción política en este 
sector con una Fira donde el 70% del 
suelo era autobombo del Gobierno 
y el resto era para el comercio y la 
industria. Ahora hemos pasado a un 
“mercadillo” callejero que por mu-
chos inflables y globos que haya no 
deja de ser un mercadillo callejero. Es 
decir hacen una política de mercadi-
llo.
“Hacer Comercio es hacer Ciudad, 
hagamos Sant Joan Despí”.

“Aquí estaba...”
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En els propers dies s’obrirà una nova 
edició de Fira Despí. Enguany se’ns pre-
senta amb un nou format que esperem 
serveixi per a promocionar més i millor 
tot el comerç de la nostra ciutat.
Seguint aquesta línia de novetat, 
ICV-EUiA considerem important que 
s’avanci en fórmules per ampliar la par-
ticipació i la col·laboració entre els co-
merciants i l’Administració local, amb la 
voluntat de poder respondre als nous 
reptes que plantegen la realitat com-
plexa i canviant del sector comercial i 
les necessitats i nous hàbits de consum 
i estils de vida dels ciutadans i ciutada-
nes. 
Per això, pensem que s’hauria de donar 
un pas endavant amb la constitució 
d’un Consell Municipal del Comerç com 
a eina de participació i de correspon-
sabilitat de tots els sectors implicats. 
El comerç fa ciutat, és un agent actiu 
del desenvolupament local, des de la 
proximitat del servei, que dóna vida als 
barris,  és generador d’ocupació i és un 
element d’estructuració i cohesió social 
que facilita les relacions de la comuni-
tat. Per això cal que la informació flueixi 
i tothom se senti corresponsable de les 
actuacions que es desenvolupin en de-
fensa dels interessos del comerç local i 
dels consumidors i consumidores. 
Les propostes han d’anar orientades 
a afavorir una àmplia oferta de pro-
ductes,  a millorar l’accessibilitat dels 
comerços, a adaptar els horaris a les 
necessitats canviants de la societat, a 
promoure programes de formació, a 
potenciar l’associacionisme, i caldrà un 
abordatge conjunt.
Des d’aquí volem agrair l’esforç que 
realitzen totes les persones del món del 
comerç per col·laborar en la Fira i donar 
el to festiu a aquest esdeveniment, tot 
esperant la bona acollida i la participa-
ció de la ciutadania.

Participar: Consell 
Municipal del Comerç

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
LÀrea. Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empreses i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 088
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic St. Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliesportiu Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 902 19 32 75
Renfe 902 24 02 02
Autobusos Oliveras 902 02 33 93
Autobusos Mohn 902 02 33 93
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

el temps
SETEMBRE DE 2010

Temperatura mitjana: 21ºC • Temperatura màxima:28,4ºC 
el dia 4 • Temperatura mínima: 12,5ºC el dia 28 • 

Precipitació total: 101,8 l/m2  • Màxima precipitació en 
24 hores:60,6 l/m2 el dia 17 • Set dies de pluja i un de 

tempesta

El dia 17 de setembre va marcar la pauta de comportament 
del mes: d’una banda la precipitació caiguda va ser molt 
quantiosa, acumulant-se més de la meitat del total mensual, 
i de l’altra, i lligat a aquestes pluges, es va marcar el punt 
d’inflexió de les temperatures encara d’estiu a l’ambient més 
propi de tardor, fins i tot amb temperatures bastant baixes 
per l’època. Amb tot, el setembre ha quedat termomètrica-
ment fresc i pluviomètricament plujós...

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

La vida de la ciutat és una rea-
litat diversa conformada per 
diferents peces que la fan ser 
com és,  amb tota la seva sen-
sibil itat.  I  una part molt impor-
tant d’aquest gran trencadís és 
el  comerç. Sant Joan Despí té la 
gran sort de comptar amb un 
gran centre comercial que no 
és una altra cosa que tot el  seu 
comerç de barri  i  de proximitat.
Aquest mes d’octubre és el  mes 
de la f ira comercial de la nostra 
ciutat,  Firadespí.  Enguany es 
presenta amb un nou format, 
ubicacions i  continguts que 
s’adapten a les necessitats ac-
tuals del teixit comercial de la 
nostra ciutat.  Els dissabtes 16 
i  23 d’octubre esdevindran un 
gran aparador del nostre co-
merç urbà de proximitat. 
Un comerç de qualitat,  proper, 
de confiança, personal. . .  Un 
espai on participarà de forma 
molt activa el nostre comerç, 
el  sector de l ’hostaleria i  la 
restauració local,  el  teixit asso-
ciatiu i  cultural i  la ciutadania 
de Sant Joan Despí,  que podrà 
gaudir de diferents activitats i 
d’un ambient comercial i  agra-
dable.
Des del PSC de Sant Joan Des-
pí sempre hem cregut i  creiem 
en el nostre teixit comercial,  de 
proximitat i  dinamitzador,  que 
fa caliu i  que ens ajuda a tenir 
la ciutat que tenim. Continua-
rem treballant per adaptar-nos 
a les necessitats actuals sem-
pre al costat de la ciutadania i 
dels comerciants de qui valo-
rem molt positivament la gran 
tasca que fan. Que gaudiu de 
Firadespí 2010!

El comerç de 
Sant Joan Despí
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