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L’ampliació de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona 
permetrà la construcció del nou Mini Estadi
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Un nou barri a Sant Joan Despí
El desenvolupament urbanístic de la Ciutat Esportiva del Barça permetrà la 
construcció de pisos, zones verdes i equipaments, pàgs. 4 i 5

Cloenda del procés SJD 2025
Prop d’un miler de persones aporten idees per millorar la ciutat del 
futur amb l’horitzó de l’any 2025, pàgs. 8

Carnaval multitudinari
La festa més boja de l’any s’ha acabat amb l’activa participació de 
ciutadans i entitats que s’han abocat en els actes  pàg. 22-25

Matrícula gratuïta als poliesportius
El Salvador Gimeno i el Francesc Calvet ofereixen la matrícula gratuïta fins a 
final de març als nous abonats,  pàg. 33
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Les ciutats són elements vius, que evolucionen i can-
vien amb el temps, gràcies sempre a la seva gent. En 
les darreres dècades, la nostra ciutat, Sant Joan Des-

pí, ha estat objecte d’una transformació total que ens ha 
dotat d’equipaments, zones verdes, infraestructures i ser-
veis. Aconseguir un desenvolupament equilibrat ha estat 
sempre una constant d’aquest equip de govern, que ha tre-
ballat per un creixement raonable del municipi i sempre 
acompanyat d’una planificació que garantís un model de 
ciutat basat en la qualitat i la cohesió social. Ara, davant 
una nova iniciativa privada –el desenvolupament del sec-
tor del Barça–, l’Ajuntament  continuarà treballant amb 
la mateixa màxima. Per això, hem aconseguit un planeja-
ment que ens permeti un creixement sostingut, assumible 
pel que fa a la prestació de serveis i, sobretot, que tingui 
repercusions positives en la ciutat i en la seva ciutadania. 

La rebaixa de 
l’alçada dels edifi-
cis, la recuperació 
de les masies his-
tòriques de la zona, 
la presència de zo-
nes verdes i equi-

paments, la millora de la connexió amb la resta de barris 
(per exemple, amb un pas cap a Torreblanca, tot salvant 
les vies del tren) i, sobretot, l’àmplia presència d’habitatge 
de protecció son alguns aspectes sobre els quals hem posat 
l’accent. El nou sector serà un nou pol d’atracció al muni-
cipi però també una alternativa per a la gent jove que no 
vol marxar de Sant Joan Despí i que necessita polítiques 
públiques d’habitatge.

La ciutat continua amb pas ferm cap al futur i, com sem-
pre, ho fa de la mà de la ciutadania. En aquest sentit, 
aquests dies s’han donat a conèixer els resultats del pro-
cés de participació SJD 2025, amb un miler de propostes 
que ens marquen el camí a seguir i que crec que podrem 
assumir. Mirem cap al futur sense deixar d’actuar da-
vant les necessitats presents.

L’Ajuntament treballa per 
garantir el model de ciutat 

equilibrada que tenim

Las ciudades son elementos vivos, que evolucionan y 
cambian con el tiempo, gracias siempre a su gente. En 
las últimas décadas, nuestra ciudad, Sant Joan Des-

pí, ha sido objeto de una transformación total que nos ha 
dotado de equipamientos, zonas verdes, infraestructuras y 
servicios. Lograr un desarrollo equilibrado ha sido siempre 
una constante de este equipo de gobierno, que ha trabaja-
do para un crecimiento razonable del municipio y siempre 
acompañado de una planificación que garantice un modelo 
de ciudad basado en la calidad y la cohesión social. Ahora, 
ante una nueva iniciativa privada -el desarrollo del sector 
del Barça-, el Ayun-
tamiento continuará 
trabajando con la mis-
ma máxima. Por ello, 
hemos conseguido un 
planeamiento que nos 
permita un crecimien-
to sostenido, asumible en cuanto a la prestación de servicios 
y, sobre todo, que tenga repercusiones positivas en la ciudad 
y en sus ciudadanos y ciudadanas.

La rebaja de la altura de los edificios, la recuperación de las 
masías históricas de la zona, la presencia de zonas verdes 
y equipamientos, la mejora de la conexión con el resto de 
barrios (por ejemplo, con un paso hacia Torreblanca, sal-
vando las vías del tren) y, sobre todo, la amplia presencia de 
vivienda de protección son algunos aspectos sobre los que 
hemos hecho hincapié. El nuevo sector será un nuevo polo 
de atracción en el municipio pero también una alternativa 
para los jóvenes que no quieren irse de Sant Joan Despí y 
que necesitan políticas públicas de vivienda.

La ciudad continúa con paso firme hacia el futuro y, como 
siempre, lo hace de la mano de la ciudadanía. En este senti-
do, estos días se han dado a conocer los resultados del pro-
ceso de participación SJD 2025, con un millar de propuestas 
que nos marcan el camino a seguir y que creo podremos 
asumir. Miramos hacia el futuro sin dejar de actuar ante las 
necesidades presentes.

El Ayuntamiento trabaja para 
garantizar el modelo de ciudad 

equilibrada que tenemos

Antoni Poveda, alcalde

Planifiquem el futur 
sense oblidar el present
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EL TEMA

L’Ajuntament ha aprovat de manera inicial la modifi-
cació del Pla General Metropolità (PGM) que per-
metrà el desenvolupament urbanístic de la zona on se 

situa la Ciutat Esportiva Joan Gamper, un espai de 294.131 
metres quadrats. El planejament permetrà al club blaugra-
na tirar endavant el projecte de construcció del nou Mini 
Estadi. La reordenació es va presentar en roda de premsa 
al Centre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí el passat 30 
de gener.
La resta de terrenys de titularitat privada es destinaran 
a usos residencials, amb amplis espais de zones verdes, 
amb espais destinades a equipaments públics i a activitat 
econòmica. Així, es destinen 17.564 metres quadrats per 

Creixement 
sostingut i equilibrat

Proposta per al desenvolupament 
urbanístic del sector on ara es troba 
la Ciutat Esportiva del Barça, que 
creixerà amb els terrenys del Tennis El 
Forn, on s’aixecarà el Mini Estadi. La 
resta dels terrenys –de titularitat pri-
vada– es destinaran majoritàriament 
a nous habitatges, amb espais verds i 
zones d’equipaments. L’Ajuntament vol 
garantir el creixement sostingut, equili-
brat i de qualitat per mantenir el model 
de ciutat que s’ha anat forjant en els 
darrers anys.

jO sjd́

Actual Ciutat Esportiva
Joan Gamper

Futur Mini Estadi

plaça pública

parc
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La zona del Barça tindrà pisos 
protegits i zones verdes
L’Ajuntament inicia el procés per desenvolupar el sector, que comptarà amb un 
màxim de 800 habitatges, equipaments, parcs i jardins. La Ciutat Esportiva creixerà 
ocupant l’espai que ara té el Tennis Forn, on s’aixecarà el Mini Estadi. Es preveu un 
pas que travessi les vies del tren i connecti amb Torreblanca

Es preveu la recuperació de les dues masies històriques de la zona

S’ha rebaixat el màxim 
d’alçada dels edificis. Un 
40% seran amb protecció

A l’esquerra, l’alcalde Antoni Poveda 
explica al president del FC Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, les característiques del 
planejament del sector. 
A dalt, un moment de la visita que van fer 
a les instal·lacions del centre Mercè Rodo-
reda, com ara la biblioteca i el teatre
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a la construcció de nous habitatges, que pot represen-
tar l’edificació d’uns 800 pisos, el 40% dels quals hauran 
de ser de caràcter protegit; 24.834 metres quadrats per 
a parcs i jardins (es preveu la creació d’un parc urbà), 
9.753 m2 per a equipaments, i uns altres 10.016 metres 
quadrats destinats al sector terciari. També es cons-
truirà un pas per sobre de les vies del 
tren per connectar aquest nou barri 
amb el de Torreblanca (per a vianants 
i bicicletes). El pla imposa igualment 
la rehabilitació de dues masies, la de 
cal Felip i els Pardals, ubicades dins 
de la zona que ara es reordena.
El nou ordenament urbanístic rebaixa l’alçada dels 
edificis que fins ara preveia el PGM, que passaran 
d’un màxim de planta baixa+24 plantes a un màxim 
de planta baixa+10, factor que, per a l’alcalde, Anto-
ni Poveda, “és molt important ja que ens permet un 

creixement sostingut, com el que ha tingut la ciutat 
fins ara”. Per la seva banda, el president del FC Barce-
lona, Josep Maria Bartomeu, ha agraït la col·laboració 
de l’Ajuntament i ha remarcat que “ha estat un encert 
escollir Sant Joan Despí per fer la Ciutat Esportiva, i 
ara el Mini Estadi que esperem que estigui en mar-

xa la temporada 2017-2018”. 
Segons ha avançat Bartomeu, el 
nou Mini Estadi podrà acollir 
6.000 persones “una autèntica 
bombonera”, i a més a més es 
construiran al voltant de 2.000 
places d’aparcament.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí inicia així la tramita-
ció per al desenvolupament urbanístic d’aquest sector, 
que haurà de ser aprovat definitivament per la Genera-
litat, i el qual ja ha estat explicat al conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Santi Vila.
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Més eficients amb menys recursos

Reduir per estalviar, i també per ser més sosteni-
bles. Ara fa tres anys l’Ajuntament va crear la Co-
missió Energètica amb l’objectiu d’optimitzar els 

recursos que es destinaven al pagament de l’electricitat, 
l’aigua i el gas, no només per reduir la factura, sinó tam-
bé per disminuir les emissions i els consums. El resultat 
és que en aquest temps s’ha reduït el consum de manera 
important. El 2014, l’Ajuntament va gastar 207.034 eu-
ros menys en llum, aigua i gas respecte al 2013. L’estalvi 
més important s’ha produït en la llum, en què s’ha 
aconseguit rebaixar la factura en 184.582 euros, segui-
da del gas, en 12.980 euros, i l’aigua, en 9.472 euros.

Menys és més
El gruix de les accions s’ha centrat en l’estalvi 
d’electricitat amb la reducció de potències contrac-
tades; la substitució de 135 bombetes de mercuri per 
altres menys contaminants i més eficients; millores en 
instal·lacions, etc. A més, aquest 2015 s’instal·laran 90 
òptiques de leds en diferents semàfors que reduiran el 
consum un 80%, i espais públics, com ara el nou enllu-
menat de la plaça de Catalunya que en breu començarà 
a arranjar-se. 

Objectiu: reduir el consum
D’altra banda, la instal·lació de detectors de presència, 
de temporitzadors o la separació de línies en funció 
dels usos reals, ha optimitzat el consum d’electricitat 
en els  equipaments. Aquests mesures, que ja són efec-
tives als centres cívics Antoni Gaudí i Torreblanca, 
s’implantaran a la resta dels centres cívics, el Centre 
Jujol-Can Negre i les cinc escoles públiques en els pro-
pers anys.
Lluny de quedar-se en la reducció pura i dura del con-
sum, un dels propòsits de la Comissió Energètica és la 
conscienciació perquè es faci un ús més eficient tant 
per part de la ciutadania com dels treballadors públics. 
Aquesta feina s’ha enfocat a través de la formació als 
empleats perquè siguin més curosos amb l’ús, i entre 
els usuaris i usuàries dels equipaments als quals se’ls 
recorda la importància de tancar un llum o una aixeta 
quan no s’està fent servir.

Estalvi de més de 200.000 euros en aigua, llum i gas

L’aplicació de mesures d’estalvi, com la substitució de làmpades, la disminució de 
potències contractades o la implantació d’aplicacions informàtiques, juntament amb la 

conscienciació, fa que la factura municipal de serveis baixi en el darrer any

LA CIUTAT

Aquest 2015 s’instal·laran 
90 òptiques de leds en 
semàfors que reduiran 

el consum un 80%

Eficiència energètica als equipaments
Als centres cívics Gaudí i Torreblanca s’han 

instal·lat detectors de presència, polsadors 
de llum, temporitzadors, bombetes 

halògenes que redueixen els consums... 
actuacions com aquestes s’estendran a la 
resta de centres cívics, a Can Negre i a les 

escoles públiques
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El primer parc que va utilitzar aquest sistema va ser el de la Fontsanta

Reg intel·ligent a tots els parcs 
i les zones verdes de la ciutat

Les noves tecnologies s’estan convertint en aliades per fer determinades ges-
tions de manera més eficient. Si fa dos anys l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona va començar a utilitzar la telegestió per regar els parcs de la 

Fontsanta i Torreblanca, ara a Sant Joan Despí totes les zones verdes i parcs 
es reguen a través d’aquest sistema que permet automatitzar i centralitzar 
la xarxa de programadors de reg. És a dir, que, a través d’un terminal (un 
ordinador, una tauleta o un mòbil) es pot activar o desactivar el reg dels 
espais verds de Sant Joan Despí. 
Això permet controlar molt millor el reg en tots els sentits: l’estalvi mitjà de 
consum és del 20%; detecció de possibles fuites d’aigua, alhora que en situacions 
de pluja o vent excessiu, el sistema atura parcialment o totalment el reg, evitant 
així el malbaratament. Una mesura més que, sense dubte, es notarà en l’estalvi 
d’aquest recurs.

T’ajudem a estalviar a casa
11 famílies de Sant Joan Despí s’han sumat a la nova campanya 
que el Departament de Medi Ambient ha engegat per controlar 

el consum de llum que fan a casa seva. Es tracta de la instal·lació 
d’un aparell mesurador conegut com a Efergy, que permetrà saber 

en tot moment el consum. Després de tres setmanes, la informació 
emmagatzemada es pot analitzar per saber si, per exemple, cal re-

duir la potència o canviar de tarifa per estalviar. La idea és que fins 
al maig es puguin instal·lar en un total de 33 domicilis gràcies a la 

col·laboració de l’Àrea Metropolitana i la Diputació.

La xarxa de programadors 
del reg, automatitzada i 

centralitzada

El sistema millora el control i permet evitar fuites d’aigua o l’aturada del 
reg en cas de pluja o situacions de vent excessiu

Un operari controla el reg des d’una tablet. La telegestió s’ha 
estés per tots els parcs de Sant Joan Despí
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Prop d’un miler de persones aporten 
idees per al futur de la ciutat
L’alcalde assumeix les propostes sorgides del procés participatiu en l’acte de cloenda

L’Ajuntament va engegar l’abril del 2014 un procés participatiu 
obert a la ciutadania per reflexionar i debatre com vol que sigui la 
ciutat del 2025. El procés Sant Joan Despí 2025 es va cloure el 28 

de gener, al Teatre Mercè Rodoreda, on l’alcalde, Antoni Poveda, va pre-
sentar les conclussions d’aquest interessant procés en què 864 persones 
han expressat la seva opinió a través de jornades de debat adreçades a 
col·lectius (agents econòmics, professionals, experts, personal munici-
pal), i a la ciutadania; debats al carrer, i aportacions on line a través d’un 
web, del correu electrònic i de la xarxa social Facebook. En total s’han 
recollit 968 idees i suggeriments que marcaran les línies estratègiques 
per al futur de la ciutat.
Els participants han aportat les seves idees al voltant de tres grans eixos: 
la ciutat equilibrada i sostenible; la ciutat emprenedora i innovadora, i 
la ciutat de les persones. Tal i com va afirmar l’alcalde de Sant Joan Des-
pí, Antoni Poveda, en la seva intervenció “assumeixo i comparteixo 
el 100% de les propostes que ha presentat la ciutadania en aquest 
procés. De fet, ja estem treballant en moltes d’aquestes idees, algunes 
relacionades amb la sostenibilitat, com l’ampliació de carrils bici o la 
recuperació de l’espai natural del riu, per exemple”. 
El document, que es pot consultar al web sjdespi.cat, posa de relleu 
l’interès creixent de la ciutadania pel medi ambient, amb propostes per 
impulsar la bici i el transport públic; la preservació del patrimoni natu-
ral o el reciclatge; la potenciació del comerç de proximitat i de les em-
preses ajudant a la creació d’activitat; l’impuls de les noves tecnologies, 
o l’acostament de l’Ajuntament a la ciutadania, simplificant els tràmits 
administratius o obrint nous canals participatius.

L’alcalde, Antoni Poveda, va cloure el procés participatiu Sant 
Joan Despí 2025 al Teatre Mercè Rodoreda el 28 de gener

968 suggeriments per 
començar a dissenyar la 

ciutat que volem d’aquí 10 anys

Entre les nombroses accions de particiació, hi va haver dues jornades d’activitats al carrer per recollir idees
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Nou pàrquing per a bicis que permet 
la recàrrega de les elèctriques

Accions per afavorir els desplaçaments sostenibles per la ciutat

L’aparcament soterrani del Centre Cultural Mercè Rodoreda ha incorporat 
19 places per a bicicletes amb endolls i taquilles

Bicicletes sempre a punt. Tot i que 
la gran majoria d’aparcaments so-
terranis municipals inclouen pla-

ces de lloguer de bicicletes, el que està 
situat a la plaça davant del Centre Cultu-
ral Mercè Rodoreda ha posat en marxa 
un complet servei que amplia les presta-
cions dels actuals. Es tracta de 19 places 
que, equipades amb endolls, permeten 
carregar també les bicicletes que siguin 
elèctriques. 
A més s’ofereix la possibilitat de llogar 
taquilles per deixar alguns dels elements 
més habituals que utilitzen els ciclistes, 
com el casc, els guants o, en el cas dels 
usuaris que facin servir bicis elèctriques, 
el carregador. D’aquesta manera sempre 
tindrem a punt la nostra bicicleta per 
fer-la servir.
Les places, que es ja es poden llogar, te-
nen un preu de 3,37 euros (més IVA) al 
mes, mentre que lloga les taquilles costa 
1,50 euros (més IVA) mensualment. Més 
informació a les oficines de l’empresa 
municipal ADSA (93 477 03 11).

Gràcies a un acord amb l’AMB, l’Ajuntament provarà 
aquests dos models durant tres mesos

Vehicles elèctrics, 
zero emissions
Una de les apostes municipals és reduir les emis-
sions contaminants dels vehicles municipals. Gràcies 
a un acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Ajuntament ha incorporat aquests dos vehicles elèc-
trics, un Zoe i un Twizy de Renault, durant tres mesos 
per valorar el seu funcionament. L’avantatge principal és 
que aquests vehicles no produeixen cap emissió de CO2 
a l’atmosfera. D’altra banda, l’Ajuntament adquirirà a 
l’abril un vehicle elèctric que s’incorporarà a la flota de 
la brigada gràcies també a un conveni amb l’AMB.

L’aparcament per a bicicletes 
està equipat amb endolls i 
taquilles per guardar elements 
que s’utilitzen per anar amb bici, 
com el casc, els guants, etc.
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Un año más la L79, que úne Sant Joan Despí con la Diagonal y Sant Boi, es la que más 
ha crecido, un 14,3%, una tendencia que se mantiene desde que se inauguró en 2010

Nuevo récord de viajeros en autobús

La darrera actualització del padró 
que ha realitzat l’Institut Nacional 
d’Estadística, a data 1 de gener de 
2014, xifra en 32.981 els habitants 
de Sant Joan Despí. Aquesta xifra 
confirma la tendència d’un creixement 
molt lleuger, a diferència de les xifres 
de població a Espanya, que al primer 
semestre de 2014 reflectia un descens.

Sant Joan Despí, a prop 
dels 33.000 habitants

En 2014 el uso de este transporte creció un 2,97% de media

Buenas noticias para el transpor-
te público. 2014 batió un nuevo 
récord de pasajeros, al menos en 

lo que se refiere a las líneas de autobús. 
Las diez líneas diurnas y nocturnas que 
pasan por Sant Joan Despí transporta-
ron en 2014 un total de 8.690.897 usua-
rios y usuarias. El alcalde  de Sant Joan 
Despí, y vicepresidente de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Antoni Poveda, presentó el 
26 de enero el balance de viajeros (me-

tro y autobús) que creció en el conjunto 
del área metropolitana de Barcelona en 
un 1,6%. 
En el caso de Sant Joan Despí el in-
cremento se eleva un 2,97% de media 
en el caso de las líneas de autobús que 
dan servicio a nuestra población. Una 
vez más, las líneas de gestión indirecta, 
operadas por la empresa Baixbus, son 
las que consiguen mejores resultados. 
El aumento ha sido desigual en fun-
ción de las líneas. La  L79 (que une Sant 

Joan Despí con la Diagonal  y Sant Boi) 
ha sido la que más ha aumentado, un 
14,3%, rozando el millón de pasajeros. 
Muy de cerca le sigue la L77, que nos 
enlaza con el aeropuerto, que ha creci-
do un 8,2%; la L46, con un incremento 
del 6%; la L52 con un 4% y el 63 que ha 
crecido un 1,1%. Por contra, las líneas 
que han perdido pasajeros son la 78 y 
la 157 (un 2,2% menos), la L10 (-0,7), y 
la nocturna N15 (-1,6%), mientras que 
la N12 ha ganado un 2,8% de pasajeros.

La normativa catalana estableix que 
el comerç local pot obrir fins a 10 
diumenges o festius, tenint els Ajun-
taments la potestat d’escollir dos 
d’aquests dies. L’Ajuntament de Sant 
Joan Despí ha consensuat que siguin 
el 29 de novembre i el 13 de desembre, 
els mateixos que ha escollit Barcelona i 
altres ciutats de l’àrea metropolitana.

Diumenges addicionals que 
obrirà el comerç local

El Ple de febrer va aprovar per unani-
mitat mostrar la preocupació pel que 
fa al nombre d’ordres d’allunyament 
denegades a les dones en situacions de 
violència masclista. El segon trimes-
tre de 2014 al Baix Llobregat se’n va 
denegar un 71% i va arribar al 96,4% 
en el cas del jutjat de Sant Feliu. El Ple 
va demanar una legislació clara.

Preocupació per la baixada 
de les ordres d’allunyament

Balance de viajeros 2013-2014
  2014  2013  %

L46  894.992  844.011  +6
L52  1.048.170 1.007.452 +4
L79  939.585  822.075  +14,3
L77  347.623  321.289  +8,2
L10  1.525.804 1.536.705 -0,7
N12  250.945  244.059  +2,8
N15  222.688  226.329  -1,6
63  1.714.747 1.696.362 +1,1
78  1.027.503 1.050.915 -2,2
157  718.840  734.895  -2,2

Total líneas: 8.690.897 8.484.092 +2,97
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L’Ajuntament manté l’oferta de places 
d’escoles bressol municipals

Recurs contra la Generalitat perquè pagui el deute d’aquest servei

Un servei de qualitat. Les escoles bressol són espais on compartir i 
viure l’educació dels més petits amb les famílies. Primer cicle de l’educació 
infantil, adreçat a infants de 16 setmanes als 3 anys, el fet de disposar de 
places públiques era un repte que l’Ajuntament de Sant Joan Despí va 
adquirir ara fa més d’una dècada. Resultat d’aquesta política, la ciutat 
compta amb tres escoles municipals (El Gegant del Pi, El Timbal i Sol 
Solet), espais que comparteixen els mateixos serveis i propostes educati-
ves perquè els més petits tinguin les mateixes oportunitats de desenvolu-
pament. A més a més, també hi ha la llar d’infants La Pomera, gestionada 
per la Generalitat. Al maig començarà una nova matrícula, i per aquest 
motiu, les escoles bressol organitzen jornades de portes obertes. Durant 
aquests dies, les famílies podran visitar les instal·lacions i conèixer tots els 
detalls dels espais on els seus fills i filles faran la primera presa de contacte 
amb el món educatiu. 

ESCOLES BRESSOL: de 0 a 3 anysJornades de portes obertes
EBM El Timbal: 13 d’abril, de 17.30 a 19 h
EMB Sol Solet: 20 d’abril, de 17.30 a 19 h
EMB El Gegant del Pi: 27 d’abril, de 17.30 a 19 h
Llar d’Infants La Pomera: 25 de març, de 10 a 11.30 h i el 28 d’abril, de 15 a 16 h

Tot i les retallades per part del govern autonòmic, aquest any s’oferiran les mateixes 
places que el curs passat a les tres escoles bressol municipals que hi ha a la ciutat

Compromís amb l’educació. 
L’aposta per dotar la ciutat 
d’escoles bressol públiques que 

facilitin l’educació dels 0 als 3 anys, es 
mantindrà el proper curs facilitant així 
la conciliació familiar i laboral de les fa-
mílies. L’Ajuntament garanteix el nom-
bre de places d’escoles bressol tot i les 
dificultats amb les quals es troba, atès 
que la Generalitat ha deixat de subven-
cionar la part que li corresponia. De fet, 
l’Ajuntament, i 35 municipis catalans 
més, han presentat un recurs davant la 
Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya per reclamar a la Generalitat el 
compliment de l’acord que van signar 
el curs 2011-2012 de finançament de les 
escoles bressol que, en el cas de Sant Joan 
Despí, representa un deute de 474.500 
euros. També ha demanat el cofinança-
ment relatiu als cursos posteriors. De 
fet, la Generalitat no ha fet cap aportació 
econòmica al funcionament de les esco-
les bressol municipals des de l’any 2011. 

Mantenir l’oferta
Sant Joan Despí compta amb tres escoles 
bressol municipals, El Timbal, Sol Solet i 
El Gegant del Pi, que ofereixen unes 350 
places per a infants amb edats compre-
ses entre els 4 mesos i els 3 anys. Aquest 
any el compromís de places es manté 
amb la voluntat d’omplir les tres esco-
les bressol municipals, de manera que 
es mantindran obertes tantes aules com 
siguin necessàries per cobrir la demanda 
de la ciutadania. 

MATRICULACIÓ CURS 2015-16

1111
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Les escoles i instituts de Sant Joan Despí han celebrat aquests dies les 
jornades de portes obertes abans d’iniciar el procés de matriculació per 
al proper curs 2015-2016. Entre el 20 de febrer i el 7 de març les famílies 

han pogut visitar les instal·lacions dels centres educatius i conèixer 
de prop els projectes educatius. 
La preinscripció als cicles d’infantil, primària i secundària obliga-
tòria es farà del 10 al 17 de març. Abans, però, les escoles i els insti-
tuts de la ciutat dediquen uns dies a mostrar la seva feina als pares 
i mares que poden així comprovar el bon nivell dels centres de la 
ciutat.
A Sant Joan Despí hi ha cinc escoles públiques d’infantil i primària i 
dos instituts públics de secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, a 
més de tres centres concertats. Tots destaquen per oferir un alt nivell acadè-
mic i d’instal·lacions amb el valor afegit d’estar a prop de casa i molt integrats 
en la vida social i cultural del municipi.

Escoles i instituts de Sant Joan Despí: 
educació de qualitat amb valor afegit
Els centres educatius obren portes per explicar a pares i mares el seu projecte docent. La 
preinscripció per al proper curs dels ensenyaments obligatoris es farà del 10 al 17 de març

Comença el període de matriculació per al curs 2015-2016

L’oferta pública de la ciutat: 
cinc escoles i dos instituts 
amb una completa oferta 

educativa i de serveis

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
PREINSCRIPCIÓ: del 10 al 17 de març

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
PREINSCRIPCIÓ: del 12 al 19 de maig

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
PREINSCRIPCIÓ: del 26 de maig al 3 de juny,

1212
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Camino a la escuela, un documental per 
a la reflexió, al Teatre Rodoreda

Hi haurà sessions gratuïtes per a les escoles

Al març tindrem l’oportunitat de veure la pel·lícula documental Camino a la 
escuela que narra la història real de quatre nens -Jackson, Carlitos, Zahira i 

Samuel- que han d’enfrontar-se diàriament a multitud de perills per arribar a 
l’escola.  Serà el dia 22 de març al teatre Mercè Rodoreda a les 18 hores a un 

preu reduït de 3 euros. També es farà una projecció especial per a les escoles el 
19 de març. La pel·lícula, dirigida per Pascal Plisson, ens recorda que el dret a 
l’educació encara no és universal ja que a molts indrets del planeta és gairebé 

una heroïcitat. La projecció d’aquest film ha estat una iniciativa personal de 
l’alcalde, Antoni Poveda, que el considera una bona eina per  “seguir promo-

vent la cultura de l’esforç i de l’estudi entre els escolars de la ciutat”.  Bon 
cinema i un excel·lent film educatiu. Les entrades es poden adquirir al web 

www.teatresdespi.cat i a la taquilla del teatre Mercè Rodoreda.

MATRICULACIÓ CURS 2015-16
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ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA PÚBLIQUES
Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1 • telèfon 93 373 24 15 • a8026567@xtec.cat
Escola Joan Perich i Valls
Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 22, • telèfon 93 477 31 15 • ceipjoanperich@xtec.cat
Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n • telèfon 93 373 34 60 • ceippaucasalssjdespi@xtec.cat
Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2 • telèfon 93 373 24 04 • a8041684@xtec.cat
Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1 • telèfon 93 373 40 01• escolarosercapdevila@xtec.cat

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n •  telèfon 93 373 17 16 • 

col-ateneuinstructiu@xtec.cat
Infantil, Primària, ESO i  

Batxillerat (humanitats i ciències socials • Ciències i tecnologia)

Institució Educativa Gran Capità 
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11 • telèfon 93 373 53 51 • 

col-grancapita@xtec.cat• Infantil, primària i ESO
El Brot

Carrer Major, 41 (Can Casas) •  telèfon 93 477 11 95 • 
a8053662@centres.xtec.es • Infantil, primària i ESO

ESCOLES CONCERTADES

INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PÚBLICS
Institut Jaume Salvador i Pedrol
c/ Sant Martí de l’Erm, 4, telèfon 933730612 i correu electrònic iespedrol@xtec.cat
Batxillerat: Ciències i tecnologia• Humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
Av. Generalitat, 30, telèfon 93 373 16 11 i correu electrònic iesffg@xtec.cat
Batxillerat: Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials
*Cicles formatius de grau mitjà: Comerç • Cures auxiliars d'infermeria • Emergències sanitàries
*Cicles formatius de grau superior: Gestió comercial i màrqueting • Projectes d'edificació
           * titulacions previstes       
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Emprenent des de l’institut
Cloenda del projecte Be an entrepreneur , programa pilot d’emprenedoria en anglès

Alumnes dels cicles formatius de comerç internacional de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
van visitar el 28 de gener les instal·lacions de la multinacional Bayer, ubicada a Sant Joan Despí, 
per conéixer de prop la feina que desenvolupa una de les empreses farmacèutiques més impor-
tants del món. Aquestes visites, potenciades per l’Ajuntament, tenen com a objectiu posar en 
contacte el món educatiu amb el món laboral del qual aviat formaran part.

Balanç molt positiu. Aquesta és la valoració general que 
l’Ajuntament, els dos instituts públics i la Fundació Esco-
la d’Emprenedors han fet del projecte Be an entrepreneur, 
una iniciativa que ha permès als estudiants acostar-se al 
món de l’emprenedoria   en anglès. Durant 13 sessions, 91 
alumnes de l’ESO i dels cicles formatius de grau superior 
de comerç i màrqueting, i de comerç dels instituts Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia i Jaume Salvador i Pedrol han rebut 
formació per part d’emprenedors amb experiència i profes-
sorat de la fundació amb una idea clara: fomentar l’esperit 
emprenedor a través del treball en equip, el lideratge, etc. 
Aquesta participació s’incorporarà al currículum educatiu 

dels alumnes participants.
La valoració ha estat tan positiva que els dos instituts han 
manifestat la seva voluntat de continuar amb aquest pro-
jecte el proper curs, i fins i tot s’ha decidit ampliar als alum-
nes de l’ESO dels centres concertats aquesta experiència. 
L’Ajuntament continuarà oferint als centres aquest progra-
ma que facilita el contacte entre els alumnes i les empre-
ses del territori. A més, el programa tenia el valor afegit 
d’utilitzar com a llengua vehicular l’anglès. 
Una manera de potenciar l’aprenentatge d’aquesta llengua, 
fonamental per augmentar les seves oportunitats quan 
arribin al mercat laboral.

El regidor de Promoció Econòmica i Foment de 
l’Ocupació, Cristian Rastrojo, i la regidora d’Educació, 
Gemma Guàrdia, amb Antoni Orpinell, de la Fundació 
Escola d’Emprenedors. A la seva dreta, Audrey Damas 
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol, i Rosa M. Ena, del 
Francesc Ferrer i Guàrdia

Alumnes del Ferrer i Guàrdia 
visiten l’empresa Bayer
L’objectiu, posar en contacte estudiants i empreses de Sant Joan Despí
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix assessorament, orientació i suport als 
emprenedors interessats a posar en marxa la seva idea

Promodespí ajuda a posar en pràctica 
noves idees empresarials a la ciutat

Servei d’acompanyament a l’activitat emprenedora

La formació constant, clau
Nou programa de formació empresarial

El Departament de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu tornen a oferir el programa de for-

mació empresarial amb un doble objectiu: posar a l’abast de les activitats 
econòmiques l’actualització de coneixement, alhora que facilitar les rela-
cions entre empreses per afavorir la cooperació. Les sessions formatives 

permeten als participants accedir o aprofundir en el coneixement d’eines 
per a la millora empresarial; novetats legislatives i normatives alhora que 

desenvolupar habilitats socials i comunicatives. Podeu descarregar el 
programa amb totes les sessions en www.promodespi.cat.

PROGRAMA DE FORMACIÓ EMPRESARIAL
A SANT JOAN DESPÍ - 2015

Sessions formatives i de networking per
a empreses, emprenedors i comerç

Suport personalitzat en el procés de gestació, crea-
ció, posada en marxa i consolidació de les inicia-
tives empresarials. Això, a grans trets, és el que 

t’ofereix el Servei d’Acompanyament a l’Activitat Empre-
nedora, ubicat a Promodespí (carrer John F. Kennedy, 8) 
que en el darrer any ha atès 283 consultes de persones in-
teressades a posar en marxa la seva iniciativa empresarial. 
Aquest servei dóna assistència tècnica per a l’anàlisi de la 
viabilitat del seu projecte i dóna suport en la realització de 
tràmits o en la sol·licitud de subvencions. Un assessora-
ment integral que amb el pas dels anys ha incrementat els 
serveis amb, per exemple, un pla anual de formació (més 
informació a la notícia inferior) o la posada en marxa de 
tres vivers que en l’actualitat allotgen 27 empreses.

Un servei que funciona
Les xifres avalen la bona acollida. L’any 2014 es van aten-
dre 205 serveis d’informació a persones emprenedores; es 
va ajudar a crear 55 plans, 25 dels quals van acabar posant 
en marxa el seu negoci, fet que ha representat la creació 
de 41 llocs de treball. No ho dubtis, si tens una idea em-
presarial i vols fer-la realitat demana assessorament, des 
de l’Ajuntament et podem ajudar.

Els centres 
d’empreses 

municipals, una 
oportunitat per 

iniciar el teu negoci

Els vivers d’empreses 
municipals allotgen actualment 
una trenta de noves empreses
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Noves mesures per potenciar els 
mercats municipals de la ciutat
L’Ajuntament amplia el termini de pagament del cànon de les concessions a 12 
mesos per facilitar l’obertura de parades • N’hi han disponibles als dos mercats

Aviat es podran demanar subvencions per millorar les parades

En els darrers anys, l’Ajuntament ha fet una aposta deci-
dida per dinamitzar els mercats municipals. Millores, 
campanyes, ampliació d’horaris... Ara fa un salt enda-

vant tot ampliant el termini de pagament del cànon de les 
concessions dels 6  mesos actuals als 12 mesos amb la inten-
ció de facilitar la posada en marxa d’un negoci. Muntar un 
negoci no és feina fàcil, i fer front a determinats pagaments 
quan tot just s’acaba de començar, encara menys. Per això, 
l’Ajuntament ha decidit donar més marge en aquest aspecte.

Parades disponibles
Aquest avantatge ja el podran gaudir les persones que pu-

guin estar interessades a muntar el seu negoci en alguna 
de les parades que ara hi ha disponibles als mercats: una 
d’exterior i una altra d’interior al mercat de les Planes, i 
una altra al mercat del Centre. Les persones interessades 
poden consultar la informació al web sjdespi.cat (apartat 
perfil del contractant).

Ajudes per a millorar les parades
A més, properament es publicaran les bases per demanar 
subvencions per millorar la imatge de les parades i la ges-
tió del negoci, tan en el cas de les parades ja existents com 
en les noves que es posin en marxa.

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat, 
els consells comarcals, els ajuntaments i els Col·legis d’Advocats 

de la demarcació de Barcelona, ofereix el Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH), un servei gratuït, d’informació 

i assessorament per a les persones amb problemes per afrontar el 
deute hipotecari de l’habitatge habitual. Aquest servei supramuni-
cipal s’ubica a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Baix Llobregat, a 

les dependències del Consell Comarcal, a Sant Feliu.

Nou servei d’intermediació sobre 
deutes de l’habitatge

Allargar el termini per pagar 
el cànon facilita la posada en 
marxa d’un negoci en tots dos 
mercats municipals
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La administración municipal ofrece a las empresas ayudas directas con un límite de 
2.500 euros por persona con el objetivo de contratarlos durante seis meses

Acciones para favorecer la contratación
Destinadas a colectivos especialmente vulnerables

Nuevas acciones para que ciudadanos y ciudada-
nas de Sant Joan Despí puedan ser contratadas. El 
Ayuntamiento ha aprobado las bases para la solici-

tud de subvenciones directas que permitan a las empresas 
de la ciudad y del área metropolitana de Barcelona contra-
tar a personas desempleadas que formen parte de colec-
tivos especialmente vulnerables como los mayores de 45 
años, en concreto aquellas que han agotado la prestación 
por desocupación y no perciben subsidio; los parados de 
larga duración (dos o más años en paro); las personas con 
discapacidad, las mujeres y los jóvenes de entre 16 y 30 
años.
Para favorecer la contratación, el Ayuntamiento ofrece a las 
empresas ayudas directas equivalentes a tres meses de coste 
de contratación con un límite de 2.500 euros por empresa y 
persona. El compromiso será que la contratación se realice 
durante un periodo de seis meses. 
Más allá de la perspectiva de mejora de la ocupabilidad, el 
programa también pretende favorecer el crecimiento de la 
actividad económica facilitando la contratación para que el 
tejido productivo pueda dar pasos hasta que se consolide.
Para consultar más detalles sobre los requisitos que deben 
cumplir tanto las empresas como las personas desemplea-
das, las bases se pueden consultar en Promodespí.

Mejorar la ocupabilidad y la actividad económica, objetivos de las ayudas

Club de feina: noves càpsules formatives a Promodespí
Prepara’t el teu elevator pitch 
27 de febrer, de 9.30 a 12.30 h
Busques feina? 
Posa en valor les teves competències com a candidat
3 de març, de 9.30 a 12.30 h
Treu el màxim rendiment de les entrevistes 
de feina. Prepara’t!  
10 de març, de 9.30 a 13.30 h
Networking: gestionar contactes. Com treure’n profit! 
10 març, de 9.30 a 12.30 h
Iniciació a la informàtica 
12,16 i 17 de març, de 9.30 a 12.30 h
Recerca de feina per Internet 
26, 27 i 30 març, de 9.30 a 12.30 h

El Club de Feina permet a les persones 
que busquen feina estar al dia i desenvo-
lupar habilitats que poden ser molt útils 
per accedir al mercat laboral. Concebu-
des com a tallers de curta durada, les 
càpsules són una eina més per conèixer 
com ens hem de preparar una entrevis-
ta; com cercar feina per Internet; com 
gestionar contactes per treure profit del 
nostre currículum, etc. Aquestes són les 
propostes dels dos propers mesos. 
Més informació:
www.promodespi.cat • 93 480 80 50

Especial atención a mayores 
de 45 años, parados de larga 
duración, mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad

17
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El Ayuntamiento pone al alcance de los emprendedores estudios detallados de una 
decena de locales para favorecer la actividad económica

Prueba piloto para promover la actividad 
en los espacios comerciales disponibles

Objetivo: facilitar a las personas emprendedoras poner en marcha un negocio

Cuando una persona emprendedora decide poner en 
marcha su propio negocio son muchas las variables 
y los trámites que tiene que afrontar. En los últimos 

años el Ayuntamiento ha simplificado y reducido los trámi-
tes para agilizar la puesta en marcha de un negocio. Ahora, 
da un paso más con una prueba piloto que pretende facili-
tar la ocupación de locales comerciales disponibles propor-
cionando al emprendedor un detallado estudio que analiza  
las principales variables que hay que tener en cuenta. Así, el 
emprendedor tiene a su disposición un estudio que recoge 
desde la descripción arquitectónica del local, la accesibilidad, 
las obras que serían necesarias, el estado de los suministros e 
las instalaciones, e incluso los trámites que tendría que hacer 
para que sea más ágil la apertura. 
El estudio se complementa con un curso dirigido a nuevos 
emprendedores sobre la posibilidad de emprender por cuenta 
propia o a través de franquícias. De momento, el departamen-
to de Promoció Econòmica dispone de estudios detallados de 
10 locales disponibles –la mayoría en el barrio de les Planes– 
que pone a disposición de los emprendedores para simplifi-
car la puesta en marcha de su idea. Las personas interesadas 
pueden tener más asesoramiento en el Servicio de Acompa-
ñamiento a la Actividad Emprendedora que desde Promoció 
Econòmica ofrece apoyo personalizado en el proceso de ges-
tación, creación y puesta en marcha de una iniciativa.

Barrios con potencial
Por otra parte, según un estudio realizado por Eixos.cat, 
un observatorio económico digital, Sant Joan Despí se si-
túa en la posición 26 en el censo de ocupación de locales 
de uso comercial de una lista de 57 municipios catalanes, 
por encima de ciudades del entorno como Viladecans (29), 
Sant Just Desvern (32) o Sant Boi (46). Este estudio tam-
bién señala que las nuevas áreas de crecimiento entre la 
avenida de Barcelona y la calle Fontsanta tienen que servir 
para reforzar los ejes centrales del barrio de las Planes, y 
destaca el potencial del barrio Residencial Sant Joan si se 
aprovechan los grandes equipamientos y puntos de interés 
cercanos como TV3, el Hospital Moisès Broggi, zonas de-
portivas o el polígono industrial.

Las personas interesadas 
pueden optar a un

asesoramiento individual 
sobre la viabilidad 

del negocio
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat el pro-
cés de replantació de 148 nous arbres al parc de la Fontsanta. 
L’actuació ve motivada pel mal estat d’un grup d’arbres de la 

zona més antiga del parc, afectats per diferents afeccions i malalties, 
que han de ser substituïts per espècies que s’adaptin millor a las ca-
racterístiques específiques d’aquest terreny, on antigament hi havia 
un abocador. Els arbres que s’han retirat presenten afectacions com 
podricions, branques seques, atacs de barrinadors o risc de caigudes.
Els treballs de substitució van a càrrec de l’AMB, gestora del parc, 
i afecten a espècies que van ser plantades el 1995, a la primera fase 
del parc. Es retiren un centenar d’arbres i es planten 148 de nous. En 
aquests 20 anys s’ha detectat que alguns dels exemplars no han pogut 
sobreviure a causa de diversos factors, com el terreny, la climatologia 
o el tipus d’arbre, que han afavorit la presència de diferents malalties.
Els nous arbres són freixes, sapindes de la Xina, lledoners i acer cam-
pestre, més resistents, i que continuaran mantenint les diferents to-
nalitats del parc. L’objectiu és plantar espècies que s’adaptin millor 
per garantir-ne la supervivència i continuar amb noves replantacions 
en els propers anys després d’avaluar l’adaptació de les noves espècies.

Replantació 
d’arbres al parc 
de la Fontsanta

Hort urbà a la biblioteca Mercè Rodoreda

Els horts urbans estan guanyant terreny, mai millor dit. Aquest tipus de 
cultius ha guanyat adeptes i cada vegada són més els ciutadans i ciuta-
danes que s’interessen per aquesta pràctica. Conscient d’aquesta dema-
na, la biblioteca Mercè Rodoreda i el Departament de Medi Ambient 
han engegat un nou projecte: la creació d’un hort de taula al pati del 
Diamant. Per donar una empemta a aquest projecte, Ester Casanovas, 
autora del llibre Pagesos de ciutat i directora del programa radiofònic 
que porta el mateix nom del llibre, crearà el dia 23 de març a les 18.30 
h un hort que cuidaran els voluntaris que s’impliquin en el projecte. 
Els participants en la xerrada s’enduran un enciam en un test fet amb 
una ampolla de plàstic. Si vols participar-hi cal inscripció prèvia.

El 23 de març, Ester Casanova, autora del llibre Pagesos de ciutat, crearà un 
hort al pati del Diamant, que després serà cuidat per voluntaris 

Al febrer s’han retirat un centenar 
d’exemplars afectats per malaties i ha 
començat la plantació de 148 arbres nous

A dalt, els nous arbres que s’han plantat. Els exemplars retirats 
presentaven  podricions, atacs de barrinadors, etc.
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Utopies concretes, 
la globalització des de casa

Els murs que ens separen en l’era de la globalització, i la resposta internacional davant 
l’ebola, eixos de les activitats del programa Utopies concretes per un món millor

Al març i a l’abril, noves jornades solidàries a Sant Joan Despí

La gent gran reflexionarà sobre les Ciutats Amigues 

La Comissió de Solidaritat de Sant Joan Despí està ultimant 
les activitats principals de les properes jornades solidàries 
Utopies concretes per un món millor que des de ja fa uns 

quants anys ens conviden a reflexionar al voltant de la solida-
ritat en un món global amb xerrades, exposicions o tallers als 
centres educatius. Murs i globalització, dos conceptes contradic-
toris serà la primera Utopia. Del 20 de març al 2 d’abril, podrem 
veure l’exposició Murs de la vergonya, de l’entitat Grup Eirene, 
al Centre Mercè Rodoreda, i el dia 26 de març (18 h) es farà una 
visita guiada amb una activitat de joc de rol –per participar-hi 
cal inscripció prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona–. Aquest 
dia, a les 19.30 h, a la Sala Aloma del mateix centre, es farà la 
xerrada Murs: destruïm barreres, per construir la pau amb Mi-
guel Pajares, doctor d’antropologia social de la Universitat de 
Barcelona i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat, Lídia Tovar, membre del Grup Eirene. La segona Utopia, 
a l’abril, reflexionarà sobre La dificultat de la resposta interna-
cional en el cas de l’ebola, és a dir, com aquesta malaltia que 
amenaça l’estabilitat i la vida de milions de persones a l’Àfrica, 
només ens ha preocupat quan ha arribat a Occident. 

Jornada de reflexió al voltant d’aquesta temàtica, 23 de març al Centre Cívic Antoni 
Gaudí • Inscripcions a l’Àrea de Serveis a la Persona

Ciutats amigues amb la gent gran és un projecte promogut per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) que té com a objectiu afavorir l’envelliment actiu. Per 
això, les ciutats han  d’adaptar el seu entorn i serveis perquè les persones grans 
visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la ciutat. Al voltant 
d’aquesta temàtica, però centrada en Sant Joan Despí, girarà la jornada de reflexió 
de la gent gran que es farà el 23 de març, de 9 a 16.30 h, al Centre Cívic Anto-
ni Gaudí. Durant la jornada intervindran, entre d’altres, Mercè Pérez Salanova, 
psicòloga amb una llarga trajectòria com a investigadora de la gent gran a la UAB, 
i Belén García, tinenta d’alcalde  de Planejament, Urbanisme i Obres. Els partici-
pants hauran de debatre i presentar les seves propostes. Per participar-hi cal ins-
cripció prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona. El preu de la inscripció és de 5 euros.

El doctor d’antropologia social de la Universitat de Barcelona, 
i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel 

Pajares, farà una xerrada el 26 de març sobre els murs i la pau 
a la Sala Aloma del Centre Cultural Mercè Rodoreda
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Texint juntes, 
celebrem el Dia Internacional de les Dones

El lema d’aquesta edició, Teixim juntes: la vida, els drets, el món ens convida a participar 
en una vintena d’activitats per commemorar la data més reivindicativa de les dones

Extens programa d’activitats, del 2 al 31 de març

Sant Joan Despí se suma a la commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones amb 
activitats reivindicatives, lúdiques, socials, 

culturals, esportives... Dones i homes estan con-
vidats a viure un mes, el de març, ple de propos-
tes que ens conviden a teixir juntes, lema del pro-
grama, el nostre futur. Xerrades, contes, tallers, 
teatre, visites culturals, cinema o exposicions són 
només algunes de les activitats amb les quals rei-
vindicarem el paper de la dona en la societat. 
A banda de l’acte central (que es farà el 10 de març 
a l’Auditori Miquel Martí i Pol) amb una mostra 
de tallers i la lectura del manifets del 8 de març, 
les entitats, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
han preparat moltes propostes. 
La cultura tindrà un pes molt específic amb la 
tercera edició del Lila Cabaret, una exhibició i 
mostra de teatre, música, comèdia i dansa inter-
pretada per dones que presentarà Eva Cabezas, 
monologuista de la Paramount Comedy (7 de 
març); amb les lectures del poeta Miquel Martí 
i Pol (9 de març); els contes per la igualtat (14 de 
març) o la projecció de la pel·lícula En el tiempo 
de las mariposas (20 de març).

Teixim juntes: la vida, els drets, el món...
Aquest és el lema del programa d’aquest any, i per 

aquest motiu moltes de les activitats introduei-
xen la paraula teixir per representar que juntes 
sumarem, crearem i arribarem més lluny. Amb 
aquesta premissa trobem activitats com 5 minuts 
de silenci. Teixim juntes contra la violència mas-
clista (2 de març); Teixint complicitats amb el qual 
es construirà un mapa dels micromasclismes (13 
de març) o Teixim juntes al carrer! (18 de març). 
Els tallers també tindran molt de protagonisme, 
com el que es va fer al Casal de Joves El Bulevard, 
No dóna igual, factors que influeixen en la per-
pectuació de les desigualtats per raons de gènere, 
i un altre adreçat als infants de 4 a 9 anys que a 
través d’un conte comprendran millor el sentit de 
la paraula equitat...
Per acabar tam-
bé us recomanem 
que no deixeu pas-
sar l’oportunitat 
de compartir una 
bona estona al so-
par de dones (6 de 
març). Encara hi ha 
entrades disponibles a l’Àrea de Serveis a la Per-
sona i al Centre Cívic Les Planes. Podeu consul-
tar totes les activitats a l’agenda d’aquest Butlletí 
(pàgines 30 i 31).

Durant tot el mes es faran més 
d’una vintena d’activitats en 

què les dones seran les 
protagonistes

Cultura, esport, actes reivindicatius... són algunes de les activitats en les quals podrem participar 
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Carnaval total!

CARNAVAL

Joan Despistoltes ha tornat a complir amb la seva feina: omplir de festa i alegria 
la ciutat els dies de Carnaval. Així, des de la seva arribada (dijous, 12 de febrer 
a la plaça del Mercat) ens ha deixat moltes imatges ben alegres i colorides. Amb 
la seva fidel companya, han arribat a tots els racons del municipi (com ara als 
mercats i als poliesportius), ha presidit una rua multitudinària i espectacular 
(fotografia superior)... i ha tingut una important presència a les xarxes socials 
(imatge de la dreta). Una setmana intensa que, com sempre, tenia una data 
de caducitat: Dimecres de Cendra,  amb el judici final celebrat a la plaça de 
l’Ermita. Al web www.joandespitoltes.despientitats.cat i a Despi TV podeu veure 
un recull gràfic i un vídeo per recordar els millors moments del Carnaval.

22

Arribada d’en Despitoltes a la plaça del Mercat, Dijous Gras

Recepció del poliesportiu Salvador Gimeno, convertida en un saló de l’oestParadistes dels mercats i comerciants, disfressats
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Arribada d’en Despitoltes a la plaça del Mercat, Dijous Gras

Recepció del poliesportiu Salvador Gimeno, convertida en un saló de l’oest
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L’astròleg màgic de Sant Joan Despí va preparar l’arribada dels Reis de l’Orient

24

LeS cOmPaRsEs de 2015

Cycle Chic, camperols

AMPA Espai 3, els Picapedres

Ass. de Veïns Les Planes, caputxetes vermelles

AMPA Escola bressol El Timbal, pintors Ass. Can Maluquer Casal Gent Gran, arc de Sant Martí

Bàsquet Club Sant Joan Despí, ous ferrats

AMPA Pau Casals, el món del circ

Dones Progressistes, autos de xoc Club d’Esplai El Tricicle, Tricipizzeros

El Castanyot, castellers

Ateneu Instructiu, policies i lladres

AMPA Joan Perich i Valls, Nau estelar Perich
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Comissió de Reis. Ells i elles formen part de la Comissió de Reis de Sant Joan Despí. Persones que donen el 
seu temps lliure per ajudar en tots els preparatius que calguin perquè l’arribada de Ses Majestats sigui possible.

LeS cOmPaRsEs de 2015

ABRAK-PUM, tabalers

Associació Estel, mosqueters

Centre Esplai El Nus, bombers

AMPA SANT FRANCESC D’ASSÍS, víkings

Club d’Handbol Sant Joan Despí, mr. Potato’s

25

les millors disfresses
Durant el ball de Carnaval celebrat al poliesportiu del Mig –ple de gom a gom– la nit del 14 de febrer, 

es van lliurar els premis a les millors disfresses en  les  diferents modalitats. De dalt a baix i d’esquerra a 
dreta, primers i segons premis de les categories de comparses (Autoxocs, de l’Associació de  Dones Pro-

gressistes,  i Arc de Sant Martí, de l’Associació de Can Maluquer); grups (La doma del avestruz i meduses); 
parelles i trios (Informació Desigual i Pavo Real), i individuals (Escurabutxaques i Eduard Punset).



26

Anunci Butlleti Teatre 2015_02.pdf   1   16/2/15   16:19

L’humor i el 
drama es 

troben al teatre

Entrades a www.teatresdespi.cat

L’última trobada, dirigida per Abel Folk, 
el show de Carlos Latre i els monòlegs de 
Sergio Fernández, protagonistes al març

David Ruano

Jordi Brau, Abel Folk i Anna Barrachina, protagonistes de L’última trobada

El teló de la temporada de teatre es va aixecar el 23 
de gener amb un ple absolut de Berto Romero. Els 
Amics de la Arts o Manel Fuente & The Spring’s 

Team van continuar omplint el teatre en una temporada 
que continuarà aquest mes de març amb humor i drama. 
D’una banda,el 13 de març podrem veure L’última troba-
da, interpretada –i dirigida– per Abel Folk, Jordi Brau i 
Anna Barrachina que ha substituït la Rosa Novell com a 
protagoniste femenina ja que una greu malaltia li impedeix 
continuar, de moment, amb la interpretació. 
Aquest mes riurem de valent amb Carlos Latre, que por-
tarà a l’escenari del Teatre Mercè Rodoreda tot el repertori 
de personatges que l’han donat a conèixer (27 de març), 
i amb Sergio Fernández que presenta al Bule Club de la 
Comèdia El monaguillo. Conductor del programa de rà-
dio La parroquia del monaguillo, Fernández té una àmplia 
trajectòria professional a la televisió i a la ràdio. El llop fe-
rotge, de la companyia del Príncep Totilau (22 de març) és 
l’espectacle familiar d’aquest mes de març.

LA CULTURA
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Fes-te voluntari!
viu des de dins la gran 
Trobada dels Tres Tombs

Tot a punt per a una cita emblemàtica

Si vols participar com a voluntari, ja pots inscriure’t a 
l’Àrea de Serveis a la Persona i a l’Ajuntament, o per 
correu electrònic • Un mercat de pagès, una cercavila i 
un espectacle d’hípica, entre les activitats confirmades

Sant Joan Despí ja es prepara per celebrar, el proper mes de maig, la XVIII Tro-
bada Nacional dels Tres Tombs, una gran festa dedicada a aquesta festivitat 
tan tradicional que a Sant Joan Despí organitza la Colla de Gegenters amb la 

col·laboració de l’Ajuntament. Per tal que tot estigui a punt l’organització engresca 
la ciutania a participar com a voluntaris en les diferents tasques que s’han previst 
perquè la trobada sigui molt participativa. Si hi vols participar ja pots omplir un 
formulari que trobaràs al web municipal (www.sjdespi.cat), enviar-lo per correu elec-
trònic a l’adreça rosaps@sjdespi.net o bé lliurar el full a l’Àrea de Serveis a la Persona o 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Al formulari només cal especificar les teves dades 
i la disponibilitat de dies i horaris en què pots fer un cop de mà.
Tot i que la trobada es farà el dia 10 de maig, la major part de les activitats es con-
centraran els dies 8, 9 i 10 de maig. De ben segur que trobeu interessant fer un cop 
de mà perquè aquets trobada sigui tot un èxit. L’objectiu és arribar al centenar de 
voluntaris aquest mes de març per començar a organitzar-nos a l’abril. Recordeu que 
aquesta trobada, organitzada per la Colla de Geganters i la Federació Catalana dels 
Tres Tombs serà la cloenda, a Catalunya, d’aquesta temporada de Tres Tombs. Per 
tant s’espera una presència molt àmplia de carros, carruatges i cavalls.

Sant Joan Despí viurà al maig una intensa trobada on el món dels Tres Tombs tindrà tot el protagonisme

Avançament 
d’activitats 

de la Trobada dels 
Tres Tombs

Tres tombs a les escoles, 
exposició d’eines del camp 

• Mercat de la pagesia• 
Inauguració d’una escul-
tura urbana dedicada als 
Tres Tombs• Cercavila  i 

espectacle hípic• Trobada 
dels Tres Tombs amb una 

espectacular cercavila
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Els infants coneixen el consistori i com funciona l’administració municipal

Visites escolars a l’Ajuntament

Durant el mes de febrer es van reprendre les visites que els nens i les nenes de tercer de primària 
de totes les escoles de la ciutat fan a l’Ajuntament de Sant Joan Despí per conèixer com funciona 
l’administració més propera a la ciutadania. 
Durant la visita, els infants aprofiten per fer a l’alcalde, Antoni Poveda, tot tipus de preguntes i resoldre 
els dubtes que tenen sobre el dia a dia de l’Administració local. 
A les fotografies, les dues classes de tercer curs de les escoles públiques Espai 3, Pau Casals i Roser 
Capdevila, que van visitar l’Ajuntament els dies 28 de gener, 4 i 11 de febrer, respectivament.

Espai 3

Pau Casals

Roser Capdevila

28
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A dalt, l’arbre mural amb frases commemoratives del 20è aniversari. A sota, la taula 
rodona d’escriptors que es va fer per celebrar aquestes dues dècades de biblioteca

Escriptors i escriptores
locals, convidats a signar 
llibres per Sant Jordi
S’inicien les inscripcions per a la Nit de Contes, 
tradicional activitat de la diada a la ciutat

Continuem celebrant el 20è aniversari de la biblioteca 
Miquel Martí i Pol. La biblioteca va iniciar el 2015 amb un bon 
grapat de propostes commemoratives. Amb la campanya Fer 
anys té com a premi un esmorzar o berenar es sortejaran 20 àpats 
d’aquests tipus entre els usuaris que facin anys en el mes en curs; 
el comerç local també s’implicarà amb regals que trobarem entre 
els documents (llibres, CD, DVD, etc.) que estan en préstec; 
també continua el concurs de nanorelats amb el leit motiv de 
l’aniversari com a argument, i l’arbre mural d’on penja el que ha 
significat per a nosaltres la biblioteca, ja comença a omplir-se de 
fulles. Estigueu atents a les xarxes socials, el web i el Butlletí per-
què les activitats commemoratives tot just acaben de començar.

La pintura, protagonista al Centre Jujol-Can Negre
Fins al 15 de març Oriol Móra exposa a la casa museu municipal. Del 19 de març al 
12 d’abril, Montserrat Viaplana li agafarà el relleu

Apoc menys de dos mesos per celebrar el dia dels lli-
bres i les roses, Sant Jordi, l’Ajuntament i les entitats 
s’afanyen en els preparatius perquè aquesta, un any 

més, torni a ser una gran diada literària i cultural. Aquest 
any es vol convidar a tots els escriptors i escriptores de Sant 
Joan Despí a fer un acte conjunt de presentació dels seus lli-
bres (22 d’abril) i signatura d’exemplars, el dia 23 d’abril, als 
barris de Les Planes i el Centre. Si vols participar-hi posa’t 
en contacte amb el departament de Cultura (Àrea de Ser-
veis a la Persona) i amb les biblioteques el més aviat millor. 
També han començat ja els preparatius d’una nova edició de 
la Nit de Contes que es farà el 17 d’abril al Casal de Joves El 
Bulevard. Si t’agrada fer narracions, teatralitzacions o sim-
plement llegir en veu alta, aquesta és la teva activitat. En-
guany es proposen diferents temàtiques: Miquel Martí i Pol, 
en commemoració del 20è aniversari de la biblioteca; lec-
tures en general coincidint amb l’Any Internacional de les 
Biblioteques, i altres efemèrides literàries de l’any. Així que 
si vols participar només has d’adreçar-te al Departament de 
Cultura o les biblioteques fins al 31 de març.

La pintura serà la gran protagonista de les dues  expo-
sicions que acull el Centre Jujol-Can Negre les properes 
setmanes. D’una banda, l’artista Oriol Móra va inaugurar 
el 19 de febrer una mostra en què podem apreciar la con-
traposició dels tons dels colors, un tret de la seva obra 
com ell mateix diu “parteixo de la trama inicial fins 
obtenir, capa rere capa, les formes que hi apareixen al 
damunt, per superposició”.  La mostra estarà exposada 
fins  al 15 de març. També al març, l’obra abstracta de 
Montserrat Viaplana serà la protagonista d’una exposició  
que podrem veure del 19 de març al 12 d’abril. Com diu 
Ramon Casalé, membre de l’Associació Internacional de 
Crítics d’Art, “cada nova exposició de l’artista és un pas 
endavant a la recerca dels seus objectius, per mostrar 
de manera diferent el color, el gest i la matèria”.

A dalt, Oriol Móra, amb el regidor de 
Cultura, Àlex Medrano, en la inauguració 

de la mostra, i a la dreta, detall d’una de 
les pintures de Montserrat Viaplana que 

podrem veure a partir del 19 de març
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

L'A
GE

ND
A  

la
 c

iu
ta

t, 
al

 d
ia

  

EXPOSICIONS
CENTRE JUJOL-CAN NEGRE
Exposició de pintures d’Oriol Móra (fins al 15 de març), i del 
19 de març (inauguració a les 19.30 h) al 12 d’abril podrem 
veure una mostra de pintures de Montserrat Viaplana

MARÇ

sjdespi.cat/agenda

 18.30 hores
 XERRADA: QUÈ PUC FER PER 
 PREVENIR EL CÀNCER DE MAMA?  
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Carmen Vidal, doctora del progra-  
 ma de detecció precoç de càncer de mama de  
 l’Institut Oncologia de l’Hospital Duran i Reynals 

 21.30 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 SOPAR DE DONES
 poliesportiu del Mig
 venda de tiquets a l’Àrea i al Centre Cívic les Planes

CONCURS
fins al 30 de juny
CONCURS DE NANORELATS
biblioteca Miquel Martí i Pol
el tema del concurs ha de ser el 20è aniversari de la biblioteca.

 2 dijous

 19 hores
 TALLER: DECORA EL TEU MARC DE   
 FOTOS AMB JUMPING CLAY  
 casal de joves El Bulevard
 dóna un toc diferent a les teves fotos. Cal   
 inscripció prèvia

 19 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:   
 5 MINUTS DE SILENCI   
 plaça Antonio Machado
 teixim juntes contra la violència de gènere.   
 Durant cinc minuts de silenci per les   
 dones assassinades  teixirem una peça

 3 dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 av. de Creu d’en Muntaner/p. del Canal
 passeig saludable per la ciutat

 19 hores
 XERRADA: EL PAPER DE LA DONA  
 ARTISTA I LES ARTS VISUALS
 Centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de Carles Espanyol

 4 dimecres

 18 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 PARTIT DE MARES 
 camp de futbol de Les Planes 
 les mares del FC Levante les Planes   
 s’enfrontararan en aquest partit

 18 hores
 HORA DEL CONTE EN ANGLÈS: 
 THE FARM 
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Collage. Adreçada a infants de 3 a 12 anys.

 5 dijous

 10 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 TORNEIG DE PETANCA TRIPLETS  
 pistes de petanca casal Can Maluquer
 

 6 divendres

 17  hores
 AULA CULTURAL: SIKHISME 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Gagn Deep Singh Khalsa, portaveu de la  
 comunitat sikh a Catalunya.El sikhisme és la cinquena  
 religió en nombre de devots al món

 18 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 XERRADA ‘LES DONES AL CINEMA’ 
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de Pilar Aguilar Carrasco que xerrarà   
 sobre els estereotips i els rols de les dones al cine
 

 7 dissabte

 21.30 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 III LILA CABARET  
 casal de joves El Bulevard
 mostra i exhibició de teatre, música, comèdia   
 i dansa presentat per Eva Cabezas,   
 monologuista de la Paramount Comedy. Cal   
 invitació que es pot recollir al casal de joves El  
 Bulevard o al CC Mercè Rodoreda

 11 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 ITINERARI PER LES MASIES
 punt de trobada Centre Jujol-Can Negre
 visita al passat arquitectònic, fent un recorregut  
 per les masies recordant el paper de la dona en  
 l’entorn rural. Cal inscripció prèvia.
 

 9 dilluns
 19 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 MIQUEL MARTÍ I POL AMB VEU DE DONA
 espai la Fàbrica CC Miquel Martí i Pol
 l’activitat també coincideix amb el 20è aniversari  
 de la biblioteca. Lectures del poeta fetes per dones
 

 18.30 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 ACTE CENTRAL
 auditori Miquel Martí i Pol
 lectura del manifest i mostra de tallers

10 dimarts

 8 diumenge

del 20 de març al 2 d’abril
JORNADES SOLIDÀRIES 
UTOPIES: EXPOSICIÓ MURS DE 
LA VERGONYA
Centre Cultural Mercè Rodoreda

 18 hores
 TALLER: QUINA OFERTA 
 FORMA TIVA HI HA? 
 casal de joves El Bulevard
 taller gratuït. Cal inscripció prèvia.

 9.30 hores
 TALLER DE DONES: CONSCIÈNCIA I   
 INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
 sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona 
 no cal inscripció prèvia
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 19 hores
 TALLER: I WILL SURVIVE
 casal de joves El Bulevard 
 les claus per sobreviure al teu viatge a   
 l’estranger. Taller gratuït, cal inscripció prèvia

16 dilluns
 18 hores
 CLUB DE LECTURA PER A JOVES
 biblioteca Mercè Rodoreda
 sobre el llibre La nueva vida de Bluebell Gadsby   
 de Natasha Farrant. Adreçat a joves de 15 i 16 anys.

 19 hores
 TALLER: LET’S COOK IN ENGLISH  
 casal de joves El Bulevard
 taller on podreu aprendre a cuinar i practicar   
 l’anglès. Cal inscripció prèvia.

 14 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES 
 DONES:  DINAR DE GERMANOR
 l’Associació Asalre organitza un dinar de germanor i sortida 
 al teatre. Més informació al telèfon 93 376 79 65
 

 17.30 hores
 XERRADA: ‘ALIMENTACIÓ 
 EQUILIBRADA DELS 0 A 3 ANYS’
 escola bressol El Timbal

11 dimecres

 18 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 TALLER I CONTE SOBRE EQUITAT
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 recomanat a infants de 4 a 9 anys

 18 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 XERRADA ‘LES DONES EN ÈPOCA TÈXTIL’
 centre cívic les Planes
 a càrrec d’Assumpta Montellà

 17  hores
 AULA CULTURAL: BEETHOVEN 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Ferran Berrio, músic i traductor

12 dijous
 18.30 hores
 TALLER DE BIJUTERIA AMB FILFERRO 
 espai La Fàbrica, CC Miquel Martí i Pol
 taller gratuït, cal inscripció prèvia

13 divendres

 22 hores
 TEATRE: L’ÚLTIMA TROBADA
 teatre Mercè Rodoreda 
  drama interpretat per Anna Barrachina, Abel Folk
  i Jordi Brau
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

 18.30  hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 TEIXINT COMPLICITATS   
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 vine a construir plegades el mapa dels micromas- 
 clismes i participa en una xerrada taller

 

14 dissabte

17 dimarts

 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: CONTES   
 AMB OLOR DE CEL BLAU
 sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 càrrec de Sherezade Bardají, recomanat per a infants  
 de 0 a 3 anys . Cal Inscripció prèvia

 19 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES 
 DONES: IOGA SOLIDARI
 plaça de la Sardana
 el taller es farà els dies 17, 24 i 31 de març

 9.30 hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 plaça del Mercat
 passeig saludable per la ciutat

18 dimecres

 17hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:  
 TEIXIM JUNTES AL CARRER
 plaça de l’Ermita 
 

 9.15 hores
 AULA CULTURAL: VISITA A LA CASA  
 MODERNISTA LLEÓ I MORERA
 punt de trobada: parada de Rodalies Renfe 
 visita a la casa dissenyada per l’arquitecte Lluís 
 Domènech i Muntaner. Inscripció, en la sessió de
  l’11 de març de l’Aula Cultural

20 divendres

 22 hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA AMB  
 SERGIO FERNÁNDEZ 
 casal de joves El Bulevard
 monòleg amb Sergio Fernández ‘El Monaguillo’,  
 un dels cracks de l’stand up comedy nacional. 
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

22 diumenge
 11.30 hores
 TALLER INFANTIL: VICO MICIÀ,   
 SANT JOAN DESPÍ EN ÈPOCA ROMANA 
 Centre Jujol-Can Negre
 taller sobre el descobriment de les vil·les romanes i com 
 es vivia a l’època. Adreçat a infants de 3 a 5 anys.
 Cal inscripció prèvia

 12 hores
 TEATRE INFANTIL: ‘EL LLOP FEROTGE’
 teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia Ca l’Ubú, de la 
 companyia del príncep Totilau

 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

 12 hores
 TALLER: FOTOMÒBIL WALK
 Centre Jujol-Can Negre
 aprofita al màxim les possibilitats fotogràfiques 
 del mòbil. Taller gratuït. Cal inscripció prèvia

 18 hores
 PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: ‘CAMINO 
 A LA ESCUELA’
 teatre Mercè Rodoreda
 projecció d’aquest premiat documental que explica la  
 història real de quatre infants en el seu camí a l’escola.
 venda d’entrades en www.teatresdepi.cat

23 dilluns

 18.30 hores
 TALLER: L’HORT A CASA, 
 CREACIÓ D’HORTS URBANS  
 pati del Diamant
 a càrrec d’Ester Casanovas, autora del llibre   
 Pagesos de ciutat

 19 hores
 TALLER: MINI MONA DE PASQUA 
 casal de joves El Bulevard
 decora aquest pastís tradicional amb fondant. 
 Cal inscripció previa.

 18.30 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: 
 CINEMA, DEBAT I REFLEXIÓ
 sala Camèlies, CC Mercè Rodoreda
 al voltant de la pel·lícula En el tiempo de las mariposas

26 dijous
 19.30 hores
 UTOPIES, XERRADA    
 sala Aloma del CC Mercè Rodoreda
 amb Miguel Pajares, president de la Comissió  
 Catalana d’Ajuda, i Lídia Tovar, del Grup Eirene.

 9.30 hores
 TALLER DE DONES: PENSAMENTS, 
 VALORS I CREENCES PERSONALS 
 sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona 
 no cal inscripció prèvia

15 diumenge
 11 hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:  
 XOCOLATADA I SARDANES
 plaça de l’Ermita 
 també hi haurà exposició del Grup d’Art 94

 9 hores
 JORNADA DE REFLEXIÓ DE LA   
 GENT GRAN    
 Centre Cívic Antoni Gaudí
 cal inscripció prèvia

 17.30 hores
 FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ   
 D’ESCACS    
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec d’Ester Casanovas, autora del llibre   
 Pagesos de ciutat

24 dimarts
 18.30 hores
 CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA  
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Duo Stradivari

 18.30 hores
 TALLER D’AGULLES DE TELA
 espai La Fàbrica, CC Miquel Martí i Pol
 

 17  hores
 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
 CONTES PER LA IGUALTAT   
 torre de la Creu 
 també hi haurà xocolatada
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temporada d’espectacles • visita a la Ciutat Esportiva • 
Cordibaix • un riu viu • esbarts • taller • fibromiàlgia

EN IMATGES

Gran temporada.  
Berto Romero –a 
l’esquerra, a l’Auditori 
Miquel Martí i Pol–, i 
Manel Fuentes & The 
Spring’s Team, han 
estat dos dels protago-
nistes de la temporada 
d’espectacles que, fins al 
maig, omple els espais 
escènics de cultura.

Visita a la Ciutat Esportiva.  El 22 de gener una seixantena de persones de 
diferents entitats de persones amb discapacitat van visitar les instal·lacions 
de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. L’activitat, inclosa a les jornades de la 
discapacitat que es van celebrar al desembre, es va ajornar a causa de la pluja.

Conveni amb Cordibaix. La Federació d’Entitats de 
la discapacitat i el trastorn mental, Cordibaix, amb seu 
a Sant Joan Despí, va signar un conveni per millorar 
l’assessorament jurídic que necessiten aquests col·lectius.

Fem riu.  Membres dels esplais El Nus i El Tricicle i del Centre Mediambiental 
l’Arrel van fer una jornada de feina al riu, el 25 de gener, dins del projecte Som riu. 
A la foto, la bassa d’amfibis que van crear. També van fer neteja i replantacions.

Festival d’esbarts infantils.  Les seccions infantils de 
l’Esbart de Sant Joan Despí, el Sant Jordi de Barcelona, el 
Castell, de Tona i el Joaquim Ryura de Blanes van partici-
par el 8 de febrer en una trobada al poliesportiu del Mig.

Fanalets de bons 
desitjos.  La biblio-
teca Mercè Rodoreda 
va organitzar el 27 de 
gener un laboratori de 
lectura en què infants 
i les seves famílies van 
fer fanalets xinesos 
amb bons desitjos. A 
la foto, una de les par-
ticipants penja el seu 
fanalet en un arbre.

Investigar la fibromiàlgia.  Dos representants 
de l’entitat Fibroespí SFC van participar en les 
jornades Codo con codo que la Fundación de 
Afectados de Fibromialgia y Síndrome de la Fati-
ga Crónica va organitzar a Madrid al desembre.
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DESPÍ ESPORT

El Salvador Gimeno i el Francesc Calvet ofereixen més de 200 classes dirigides

Al març, matrícula gratuïta 
als poliesportius municipals

Campanya per promoure la pràctica esportiva durant l’hivern

A l’hivern no et quedis a casa, fes esport, amb aquest es-
lògan, els poliesportius municipals Francesc Calvet i 
Salvador Gimeno han iniciat una campanya que vol 

promoure la pràctica esportiva durant els mesos d’hivern, on 
tradicionalment baixa l’activitat física. Per aquest motiu, els 
poliesportius de Sant Joan Despí ofereixen, des d’ara i fins a 
final de març, matrícula gratuïta per als nous abonats. L’oferta 
dels poliesportius municipals es mantindrà fins al proper 31 de 
març. Cal recordar que la inscripció als poliesportius de Sant 
Joan Despí dóna la possibilitat de gaudir dels dos grans centres 
esportiu pel preu d’un. Amb el carnet d’abonat o d’abonada, es 
pot accedir, indistintament, a les dues instal·lacions.

Moltes opcions per practicar l’esport
Les possibilitats de pràctica esportiva són molt àmplies i di-
verses. Posem a la teva disposició 5 piscines, 2 sales de fitness, 
7 sales d’activitats dirigides, 3 pistes de pàdel i una zona de 
wellnes (spa) de 350 m2.També t’ofereixen més de 200 classes 
dirigides, tant a sala com a piscina. La varietat d’activitats és 
molt gran: pilates, tai-txi, zumba, body pump, interval, aigua-
gym, postural, steps, fit boxe, fitness aquàtic, etc. No valen les 
excuses, cal aprofitar aquesta oportunitat i fer cas al que ens 
diuen des del poliesportius: “a l’ hivern no et quedis a casa, fes 
esport”. Per a més informació, només cal que us adreceu als 
poliesportius municipals de Sant Joan Despí.

El pla de millora dels clubs esportius continua endavant
L’Ajuntament continuarà el pla de millora de les entitats esportives el proper 

mes de març després de concloure una primera fase. Aquest pla està desti-
nat a reforçar el funcionament de les entitats esportives davant de l’ofensiva 
administrativa, fiscal i laboral que estan rebent per part de les exigències de 

l’Administració de l’Estat. L’objectiu és assessorar, orientar i donar suport, però 
també s’ha volgut aprofitar per ajudar a enfortir les entitats esportives, realit-
zant una reflexió global del funcionament intern del club i oferint idees i ini-

ciatives. En una primera fase s’ha donat suport a les nou entitats que tenen un 
major volum d’activitat i esportistes a les quals, després d’una auditoria interna,  

se’ls ha elaborat un informe personalitzat amb recomanacions i les actuacions 
de millora. Ara es continuarà amb aquest pla per assessorar altres entitats.  L’esport de base,  en situació de perill  davant la nova legislació estatal
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Polideportivos, siempre a punto
Más de 16.000 personas utilizan cada semana estos equipamientos

Se renovará parte de las máquinas de la sala de fitness 
del Francesc Calvet, entre otras actuaciones

Presentació d’una nova activitat, el bodypump
Amb la voluntat de continuar modernitzant els seus 
serveis, els poliesportius municipals han apostat per la 
introducció progressiva d’activitats del programa LES 
MILLS.  El bodypump ha estat la primera incorporació, 
en marxa des del 9 de febrer. Abans, però, el 7 de febrer, 
es van fer dues sessions perquè la gent pogués tenir-hi 
una primera pressa de contacte. El bodypump és una 
versió millorada de l’antic “bodyshape”, amb la mateixa 
estructura de format tancat  d’entrenament de força-re-
sistència on amb cada cançó es treballa una zona muscu-
lar concreta. La jornada inaugural va ser un èxit rotund. 
Les prop de 200 persones que van participar en les dues 
sessions van manifestar sensacions molt positives.

Las instalaciones deportivas munici-
pales tienen un nivel de utilización 
muy elevado. Son los equipamien-

tos que más usan los ciudadanos: 16.000 
personas los utilizan cada semana. Este 
nivel tan importante de uso hace que el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
sean un factor relevante para asegurar 
su buen funcionamiento. Además de este 
mantenimiento, durante el año se reali-
zan diferentes inversiones (obras o com-
pra de material) destinadas a mejorar las 
instalaciones deportivas de ambos poli-
deportivos.
Este año 2015 también se realizarán me-
joras para tener estos espacios a punto. 
Por un lado, en el Francesc Calvet se re-
novarán las máquinas de la sala de fitness; 
se sustituirá una parte de las taquillas de 
los vestuarios; se implantará un nuevo 
sistema de renovación del aire en el pa-
bellón, además de la reposición de ele-
mentos de la sala de máquinas (caldera, 
motores, etc.).
Por otro lado, en el polideportivo Sal-
vador Gimeno se repondrá material del 

equipo de climatización de las salas y de 
los despachos; se instalará un nuevo sis-
tema de renovación de aire en el pabellón 
polideportivo, y se repondrán diferentes 
elementos de la sala de máquinas. 

Además de en los polideportivos, en 
el campo de fútbol del Centre ya se ha 
realizado una mejora relacionada con el 
acondicionamiento de los vestuarios, y en 
el campo de fútbol de Les Planes se reali-
zará la sustitución del cuadro eléctrico de 
toda la instalación.
Finalmente, también está previsto com-
pletar la renovación de los parasoles de 
las Piscines Recreatives Fontsanta, así 
como hacer algunas mejoras en el equi-
pamiento de la sala de máquinas de esta 
instalación.

Las máquinas de la 
sala de fitness del 
Francesc Calvet se 
renovarán 

Durante este año se realizarán 
mejoras en los dos 

polideportivos municipales y en 
las piscinas Fontsanta
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El Barça estrena nous pavellons a la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper

El club inaugura un nou edifici amb dos nivells

L’entitat blaugrana continua apostant per les instal·lacions de Sant Joan Despí, ara 
amb nous espais per a l’entrenament de les seccions d’handbol i futbol sala

La Ciutat Esportiva Joan Gamper continua mi-
llorant a l’espera de l’ampliació que significarà la 
construcció del nou Mini Estadi. El passat 23 de 

gener, el president de l’entitat, Josep Maria Bartomeu, 
acompanyat per l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, va inaugurar els dos nous pavellons de la ciutat 
esportiva blaugrana, que s’afegeixen al que ja existeix i 
utilitza la secció de bàsquet. 
El nou equipament –un edifici de dos nivells, on hi ha 
una pista, una grada i un nucli de serveis en cadascun– 
està destinat a les seccions d’handbol i futbol sala. Un 
total de 242 esportistes juguen als equips formatius de 
les seccions del Barça. Hi ha sis equips de bàsquet, cinc 
d’handbol, cinc de futbol sala i quatre d’hoquei patins.
Els dos nous pavellons de les seccions d’handbol i de 
futbol sala de la Ciutat Esportiva Joan Gamper són el 
resultat d’una constant i ferma aposta poliesportiva del 
Club per les instal·lacions santjoanenques, a la vegada 
que es continua consolidant la creixent tasca formativa 
de les seccions professionals de l’entitat.

Potenciar l’esport formatiu
En els darrers anys, les seccions han adoptat el model 
formatiu del futbol, amb estructura formativa pròpia i 
amb joves de les diferents seccions vivint a la Masia.
Fins ara, el pavelló número 1, amb grades per a 472 es-
pectadors, ha permès entrenar-se i jugar els diferents 
equips formatius de bàsquet, handbol i, posteriorment, 
els de futbol sala. Però per seguir creixent i aconseguir 
unes instal·lacions adequades s’han construït un segon 
i un tercer pavelló, amb capacitat per a 258 i 250 espec-
tadors, que permeten jugar i entrenar-se tots els equips 
formatius d’handbol i futbol sala, així com puntualment 
els respectius primers equips. Els nous pavellons s’han 
construït amb sistemes de millora d’eficiència energètica. 
Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, va ressaltar 
durant la seva intervenció “la importància de l’esport 
base, pel qual treballem molt a la nostra ciutat, i que 
aporta valors molt necessaris a la nostra societat””.

De dalt a baix, un moment de la intervenció de l’alcalde Antoni Poveda i 
detalls de les pistes dels nous poliesportius del Barça a la Ciutat Esportiva
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Unió Esportiva Sant Joan Despí, 
un any ple de reptes

El club compta en l’actualitat amb 31 equips

A meitat de temporada toca fer 
balanç. I aquest, segons el pre-
sident de la Unió Esportiva Sant 

Joan Despí, Juan Carlos Fernández, “és 
positiu. Aquesta ha estat una tempo-
rada, podríem dir, plena de canvis. 
Canvi de presidència, reestructuració 
de la junta, canvis federatius i canvis 
legislatius, etc. No obstant això, el ba-
lanç del que portem de temporada és 
molt bo”. Des que es va iniciar la tem-
porada, el club ha crescut i actualment 

són 31 els equips que en formen part: 
28 de futbol base, dos de juvenils i un 
d’amateur. 
Sens dubte, l’esport base és el tresor 
d’aquest club, amb una temporada 
excel·lent que, a aquest ritme, assegura 
el relleu generacional. De manera ge-
neral, els equips estan fent molt bona 
temporada; l’equip de Promeses ha es-
tat campió de lliga en la seva categoria; 
l’aleví A encapçala la seva categoria a 
primera divisió amb expectatives de pu-

jar a la màxima divisió; l’aleví E pujarà a 
segona divisió; el juvenil A està al cap-
damunt de la taula amb la mirada posa-
da en la categoria preferent... Per la seva 
banda, l’equip amateur, que milita en 
segona catalana, porta una temporada 
irregular quant a resultats però de ben 
segur que remuntarà, ja que encara que-
da molta lliga per endavant. L’objectiu 
del club: “esdevenir un referent al Baix 
Llobregat tant en l’àmbit esportiu com 
de club”, conclou Fernández.

L’entitat santjoanenca enfila l’altra meitat de la temporada amb molta il·lusió

El 7 de febrer es va disputar a Vic el Campionat de Barcelona de 
grups Xous de patinatge artístic, en què van participar el grup 

Quartet i el grup Juvenil del Club Patinatge Sant Joan Despí, que 
enguany presentaven les seves noves coreografies.  El grup Quartet 

va aconseguir, amb la coreografia “El Vent”, la vuitena posició. El 
Xou Juvenil, amb la coreografia “Carboni”, es va fer amb la cinquena 

posició. Els dos grups van aconseguir la classificació per al Cam-
pionat de Catalunya, que es va celebrar al pavelló Olímpic de Reus, 
amb un alt nombre de participants. El Xou Juvenil va aconseguir la 

novena posició i el Quartet l’onzena, places que els donen la partici-
pació en el Campionat d’Espanya a Vigo els propers 20 i 21 de març.

Els grups Xous del Club de Patinatge Sant Joan 
Despí es classifiquen per al Campionat d’Espanya

Imatge de la temporada passada d’un dels equips cadets
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29 de març: torna la marató de relleus 
per equips i els 7k pel riu

Inscripcions al web www.cursapopular.es

Pocs dies després que comenci la primavera, el 
Club d’Atletisme Despí, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, farà la 4a Marató de Relleus per 

Equips i Els 7k del riu. Un circuit de poc més de 7 quilòme-
tres per la ribera del Llobregat. Serà el dia 29 de març, i la 
sortida es farà a les 8.40 h, en el cas de la cursa individual, 
i a les 9.30 h en la marató per equips. En els dos casos, la 
sortida estarà a la zona del pícnic. Si esteu interessats a 

participar-hi ja us podeu inscriure al web www.cursapo-
pular.es, on també trobareu tota la informació necessària 
per participar en les curses. L’organització lliurarà trofeus 
als tres primers classificats de cada categoria: general, fe-
mení, mixtes i entitats de Sant Joan Despí (en el cas de 
la cursa per equips), i en el cas de la individual, als tres 
millors en les categories general, joves, sènior, veterà A, 
veterà B i al millor corredor local. 

Programa ping-pong per a tothom al Club Tennis Taula 1882. 
Club Tennis Taula Ateneu 1882 participa amb la Federació Catalana de Tenis Taula al 
programa PPXTT, adreçat als aficionats al ping-pong no federats. A les instal·lacions 
del Club es fa un Open cada mes, però també s’organitzen a la federació o d’altres 
clubs. En la jornada cada jugador juga un mínim de 6 partits. Una de les qüestions 
més destacades és que està obert a tothom: grans, petits, experts o novells sense cap li-
mitació. És un programa molt divertit i el que el prova sempre repeteix, expliquen des 
de l’entitat, que ens animen a provar-lo. Per a més informació podeu consultar el web 
del club www.cttateneu1882.com  o a les del programa ppxtt.cat. Les properes compe-
ticions a l’Ateneu seran el 14 de març, el 18  d’abril, el 16 de maig i 6 de juny al matí.

El fútbol sala y el balonmano 
se promocionan en los 
centros educativos
El balonmano y el fútbol sala harán durante 
los meses de marzo y abril una promoción 
en las escuelas que estén ineteresadas, con 
el objetivo de dar a conocer estos deportes 
entre los niños y niñas de la ciudad. La 
actividad se hará en la hora de educación 
física de cada escuela y estará impartida por 
entrenadores de la propia entidad, con la 
colaboración del profesor del centro. En el 
caso del fútbol sala la promoción se realiza-
rá en los cursos de P4 y P5, y en el caso de 
balonmano con primero, segundo, cuarto y 
quinto de primaria, y acabará el 19 de abril 
con el torneo Becerra que organiza cada año 
la AAVV Las Planes y que este año dedica-
rán al balonmano.

El Club d’Atletisme Despí ens convoca a una nova jornada d’esport a la ribera del riu
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TRIBUNA POLITICA

Sant Joan Despí, es una gran 
ciudad que durante años he-
mos creado entre todos. 
Desde el Partido Popular de 
Sant Joan Despí presentamos 
mociones para luchar contra 
el paro, creando el acuerdo 
social, llevamos a cabo pro-
puestas para una mayor trans-
parencia, luchamos para con-
seguir una ciudad más segura, 
y trabajamos para el Sant Joan 
Despí de las personas. 
El gobierno municipal está 
acabado, sin ideas, sin inicia-
tiva, sin ganas. Así lo demues-
tran día a día sus actuaciones.
Desde hace semanas la po-
licía tiene prohibido reco-
ger denuncias en comisaría, 
obligan a vestir a los agentes 
de paisano y denunciar a los 
ciudadanos, si no vuelven con 
multas no pueden cobrar los 
incentivos. Ante la inseguri-
dad en Sant Joan no tienen 
otra brillante idea que dis-
frazar a personas de policías 
(agentes cívicos) para dar la 
sensación de seguridad.
En vez de dedicar recursos a 
lo que realmente importa, el 
Ayuntamiento se dedica a de-
corar puentes del tren, debe 
ser que así queda más bonito 
de cara a vender que han he-
cho algo en 4 años de legisla-
tura. 
Desde el Partido Popular 
consideramos que este go-
bierno (PSC, ICV y CiU) 
está agotado. Hace falta aire 
fresco, juventud, prepara-
ción e ilusión.

Iniciativa, Convergencia 
y Socialistas, ya basta

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

Tres han sigut els eixos fonamentals en l’acció 
de govern de la Generalitat durant aquest any 
2014: inici de la recuperació econòmica, im-
puls a les polítiques socials i èxit del 9-N i del 
dret a decidir.
Catalunya se situa en un nou i millor escenari 
des del punt de vista econòmic, sense oblidar 
que encara hi ha moltes persones i col·lectius 
que segueixen patint els efectes de la crisi 
econòmica. Hem seguit creixent en expor-
tació, afluència de turistes i seguim sent el 
segon país de la Unió Europea que més ajuts 
rep per a projectes de recerca en relació a la 
seva població, només superat per Holanda. 
Hi ha hagut més proporció de despesa so-
cial que mai, incrementant a més de 66.000 
el nombre de beques menjador, reduint un 
33,5% les llistes d’espera dels hospitals pú-
blics o seguint aplicant la llei de la dependèn-
cia malgrat els incompliments del Govern 
espanyol.
S’ha reduït el fracàs escolar millorant els in-
dicadors docents i incrementant per prime-
ra vegada en els darrers anys el nombre de 
mestres.
S’han invertit 981 milions d’euros en el su-
port a les persones més vulnerables i s’ha 
incrementat fins als 173 milions d’euros (una 
xifra més alta que mai) el pressupost destinat 
a la Renda Mínima d’Inserció perquè se’n pu-
guin beneficiar 26.000 persones.
D’acord amb el rànquing elaborat per l’ONG 
Transparència Internacional, el Govern de la 
Generalitat ha obtingut la màxima puntuació 
a l’Estat espanyol en matèria de transparència 
i simplificació administrativa. 
Un grandíssim any pel dret a decidir. El 9-N 
va ser una aliança estratègica entre el Govern 
i la gent (voluntaris, entitats, etc.), més enllà 
de les disputes entre els partits, que el va por-
tar a l’èxit. 
No afluixarem. Per seguir avançant, cal sere-
nitat i que totes les parts s’allunyin del debat 
partidista i mantinguin una actitud de diàleg 
i oberta a arribar a acords.

Balanç del 2104

En els darrers 11 anys, més de 755 
dones han mort a Espanya a mans 
de la seva parella o exparella. De 
les 70 dones assassinades per vio-
lència masclista durant l’any 2014 a 
Espanya, 14 ho van ser a Catalunya. 
Aquestes xifres són escandaloses i 
demostren que la violència contra 
les dones no s’atura.
Les lleis, tan l’estatal com la de Cata-
lunya, han desenvolupat mesures de 
prevenció, atenció i, sobretot pro-
tecció integral a les víctimes, i això 
ha fet que des dels ajuntaments s’hi 
hagin dedicat recursos a través dels 
SIADs (Serveis d’Informació i Aten-
ció per Dones). A Sant Joan Despí 
mitjançant el programa “Estem per 
tu, dona” s’ofereix suport psicològic 
i assessorament jurídic a les dones 
que viuen situacions de violència.
Però què passa quan les dones, mal-
grat les dificultats d’afrontar un pas 
complex i dolorós, decideixen fer 
la denúncia i sol·liciten una ordre 
de protecció? Les dades a Catalun-
ya del 2n trimestre del 2014 ens 
indiquen que el 69% de les ordres 
sol·licitades van ser denegades; en 
el mateix període, als partits judi-
cials del Baix Llobregat, aquesta xi-
fra era del 71,4% i al jutjat de Sant 
Feliu de Llobregat, que és el que ens 
correspon territorialment, només es 
concedien un 3,6% de les ordres de 
protecció.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA 
hem presentat una moció per fer 
constar la nostra preocupació que 
la justícia, denegant aquestes ordres 
de protecció posa en situació de risc 
la vida de les dones i pot ser inter-
pretat pels agressors com un missat-
ge d’impunitat. No podem callar!!!

Dóna resposta la 
justícia?
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www.despi.tv

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

Darrers vídeos incorporats a la programació

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

CARNAVAL 2015
Les millors imatges del Carnaval de Sant Joan Despí

DESPÍ NOTÍCIES
Resum d’activitats de febrer

grup municipal del PSC

Estos días se inicia el proceso de matri-
culación escolar. En Sant Joan Despí nos 
sentimos muy orgullosos del nivel educa-
tivo de nuestras escuelas e institutos. 
Sin duda la educación es la que garanti-
za la igualdad de oportunidades y es el 
elemento clave para el futuro, hecho que 
va directamente relacionado con la cul-
tura del esfuerzo y la dedicación. Estos 
valores quedan claramente reflejados en 
la película Camino a la escuela que el al-
calde, Antoni Poveda, ha querido que se 
proyecte en Sant Joan Despí con sesiones 
especiales para el alumnado de primaria.
Zahira y Samuel saben perfectamente que 
no podrán lograr su sueño sin educación. 
Por eso, la primera recorre todos los lunes 
un largo viaje de cuatro horas por los sen-
deros de las montañas del Atlas y, por eso, 
los hermanos menores de Samuel van sal-
vando los obstáculos que se encuentran 
en su ruta hasta llegar al colegio. 
Para estos niños el camino tiene un pre-
cio, el del esfuerzo que deben hacer cada 
día para conseguir ese sueño. Para ellos la 
escuela no es una tarea o una obligación, 
es una oportunidad, un regalo valioso, un 
camino en el que aprenden a ser solida-
rios, a cuidar de los otros niños, a crecer 
y a saber el valor de las cosas. La única 
manera de conseguir un trabajo que les 
permitirá ocuparse de su familia, de com-
prender el mundo, de participar de él. 
Hoy en día, en nuestro país, el camino a 
la escuela es mucho más fácil. Está al lado 
de nuestras casas, es para todos y todas, es 
pública, de calidad y para todas las eda-
des. Pero no por ello debe perder su va-
lor, más bien al contrario, debemos seguir 
defendiéndola y mejorándola, dándole 
siempre la importancia que tiene.
Los y las socialistas seguimos trabajan-
do firmemente por la educación y por la 
igualdad de oportunidades.  

Camino a la escuela

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

El mes de gener no ha destacat ni pel fred, ni la neu, 
ni la pluja, però sí pel vent i la pressió atmosfèrica. 
Els primers dies de mes van ser molt plàcids, amb 
molt de sol i calma, fins i tot amb temperatures una 
mica suaus a migdia. Tot plegat va ser causat per la 
presència d’un anticicló molt potent, amb pressions 
atmosfèriques molt altes i que no s’havien registrat 
des de l’any 1989. En canvi, després d’algunes pluges 
molt poc importants a mitjan mes (i les úniques, que-
dant així un gener molt sec), la situació es va capgirar 
i les borrasques de l’Atlàntic van començar a creuar-
nos pel nord una darrere l’altra, sense precipitacions, 
perquè les impulsaven aires secs del nord i l’oest. 
D’aquestes, cal destacar una borrasca molt extensa 
i vigorosa (afectava tot Europa) que la matinada del 
dia 30 va provocar un fort temporal a molts indrets, 
també al nostre municipi. Precisament, aquesta 
depressió va fer baixar la pressió atmosfèrica fins a 
valors molt baixos. Si a principi de mes parlàvem de 
rècords de pressió atmosfèrica alta, a final de mes, tot 
el contrari, es van donar valors de pressió baixa que 
poques vegades s’han observat a la nostra zona.

GENER DE 2015

Temperatura mitjana: 9,5ºC
Temperatura màxima: 18,3ºC el dia 10
Temperatura mínima: 1,5ºC el dia 18
Precipitació: 12,5 mm en 3 dies de 
precipitació
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Els centres educatius de 
Sant Joan Despí ofereixen 
formació de qualitat a 
totes les etapes. 
A l'hora de triar escola 
o institut, la ciutat és 
la millor opció.
 
Informació matriculació 
curs 2015-16:
www.sjdespi.cat

EDUCACIÓ
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