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Serà l’any de la nova 
biblioteca i auditori, 
l’ampliació del parc 
Fontsanta, el centre 
d’emprenedors, un nou 
espai poliesportiu, més 
habitatge i aparcament...
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Un Nadal ple d’imatges 
Els ciutadans s’han abocat en les activitats nadalenques. La cavalcada, una de les cites més populars ,  pàgs. 16 a 20

Sant Joan Despí

Pressupost equilibrat
La nova biblioteca del barri Centre i l’ampliació del parc de la 
Fontsanta, entre els principals projectes del 2011, pàgs. 4 a 6

Pistes de pàdel 
de primer nivell
La nova instal·lació del 
poliesportiu Francesc Calvet, a 
ple rendiment,  pàg. 28

Més pisos amb protecció
Fins al 28 de febrer es poden fer les inscripcions per optar a 
la nova promoció de l’avinguda Barcelona, 67, pàg. 10
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El año ha empezado en Sant Joan Despí con un objetivo 
compartido por todos y todas: seguir avanzando hacia 
la recuperación económica y la generación de más em-

pleo. El Ayuntamiento, pese a la disminución de recursos, 
está en disposición, por un lado, de garantizar los servicios 
públicos que presta a la ciudadanía, y, por otro, de poner en 
funcionamiento los proyectos en marcha. La situación de las 
finanzas municipales, sin endeudamiento y con un presu-
puesto equilibrado, a pesar de estar marcado por la conten-
ción, seguirá haciendo funcionar la ciudad, con mayor hinca-
pié en la atención a las personas.

La Administración municipal dispone este año de un presu-
puesto de 51,5 millones 
de euros, de los cuales 
34,5 corresponden al ca-
pítulo ordinario. El resto, 
unos 17 millones, van a 
parar a las inversiones, 
ya sea las que gestiona 
directamente el Ayunta-
miento como las que ejecuta la empresa municipal ADSA. 
Esto hará posible la finalización de la ampliación del par-
que de la Fontsanta; la entrada en servicio de la biblioteca y 
centro cultural Mercè Rodoreda; la puesta en marcha de un 
nuevo centro polideportivo también al parque Fontsanta, y 
la construcción de más vivienda con protección oficial, tanto 
de venta como de alquiler, y de más aparcamiento. De hecho, 
el día 25 de enero sorteamos una nueva promoción de pisos 
a precio concertado, a la vez que se abre el proceso para par-
ticipar al sorteo de las viviendas de un nuevo edificio en la 
avenida de Barcelona.

Son estas las inversiones que la ciudad necesita y que repercu-
tirán de forma positiva en la ciudadanía, generando actividad 
económica y ocupación. También en este capítulo, tendremos 
nuevos planes de empleo, como el que se acaba de poner en 
marcha y que ha contratado 43 personas y otro que, vincula-
do a la Ley de barrios que se ejecuta en Les Planes, dará tra-
bajo a una treintena de personas desempleadas de la ciudad.

L’any ha començat a Sant Joan Despí amb un 
objectiu compartit per tothom: seguir avançant cap 
a la recuperació econòmica i la generació de més 

ocupació. L’Ajuntament, tot i la disminució de recursos, 
està en disposició, d’una banda, de garantir els serveis 
públics que presta a la ciutadania, i, d’una altra, de posar 
en funcionament els projectes en marxa. La situació de les 
finances municipals, sense endeutament i un pressupost 
equilibrat, tot i estar marcat per la contenció, seguirà fent 
funcionar la ciutat, posant l’accent encara més en l’atenció 
a les persones. 

L’Administració municipal disposa enguany d’un 
pressupost de 51,5 milions d’euros, dels quals 34,5 
corresponen al capítol ordinari. La resta, uns 17 milions, 
van a parar a les inversions, ja sigui les que gestiona 
directament l’Ajuntament, com les que executa l’empresa 
municipal ADSA. Això farà possible l’acabament de 
l’ampliació del parc de la Fontsanta; l’entrada en servei de 
la biblioteca i centre cultural Mercè Rodoreda; la posada en 

marxa d’un nou centre 
poliesportiu també 
al parc Fontsanta, 
i la construcció de 
més habitatge amb 
protecció oficial, 
tant de venda com 
de lloguer, i de més 

aparcament. De fet, el dia 25 de gener sortegem una nova 
promoció de pisos a preu concertat, a la vegada que s’obre 
el procés per participar en el sorteig dels habitatges d’un 
nou edifici a l’avinguda de Barcelona.

Són aquestes les inversions que la ciutat necessita i que 
repercutiran de forma positiva en la ciutadania, tot 
generant activitat econòmica i ocupació. També en aquest 
capítol, tindrem nous plans d’ocupació, com el que s’acaba 
de posar en marxa i que ha contractat 43 persones i un altre 
que, vinculat a la Llei de barris que s’executa a les Planes, 
donarà feina a una trentena d’aturats i aturades de la ciutat.

Antoni Poveda, alcalde

Posant l’accent en els 
serveis a les persones

Abriremos la segunda 
biblioteca y el parque 

Fontsanta se amplía

Obrirem la segona 
biblioteca i el parc de 
la Fontsanta s’amplia
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EL TEMA

El Ple municipal de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí va apro-
var el passat 20 de desembre 

el pressupost municipal per aquest 
any 2011. Els comptes municipals 
van rebre els vots favorables de PSC, 
ICV-EUiA i CiU, mentre que el PP va 
votar en contra i a favor del pressu-
post de l’empresa municipal ADSA, i 
ERC es va abstenir, tot i que va votar 
a favor del capítol destinat a les in-
versions. Els comptes presentats per 
l’equip de govern sumen un total de 
51,5 milions d’euros: 34,5 en el capí-
tol ordinari; 6,2 milions en inversions 
i 10,8 milions d’euros que gestionarà 

l’empresa municipal ADSA, dedicada 
a la construcció d’habitatge i aparca-
ment públic.
En l’actual conjuntura econòmica, tot 
i la disminució d’ingressos per part 
d’altres administracions, l’Ajuntament 
aposta per garantir el manteni-
ment de tots els serveis municipals 

i l’acabament i entrada en funciona-
ment de diferents projectes que ara 
estan en execució, com el nou centre 
cultural i biblioteca del barri Centre o 
el cobriment de la pista poliesportiva 
del parc de la Fontsanta que es con-
vertirà en un nou equipament espor-
tiu. És, segons paraules de l’alcalde, 
Antoni Poveda, un pressupost “de 
manteniment i contenció de la des-
pesa general, sense deixar de banda 
les necessitats de la població. Aquest 
és un pressupost equilibrat gràcies, 
també, al fet que tenim un deute 
municipal molt baix en comparació 
amb altres poblacions”.

La ciutat estrenarà el 2011 nous 
equipaments i zones verdes

L’Ajuntament aprova un pressupost municipal de contenció i manteniment

La partida d’inversions, de 6,2 milions d’euros, permetrà assolir  els projectes previstos gràcies a 
l’aplicació d’una política de contenció que no afectarà la prestació de serveis

L’atenció a les persones 
s’emporta el gruix del 
pressupost municipal, 

un 38,82 %

Distribució, en gràfic, dels pressupostos municipals d’aquest 2011

34,5 Me

6,2 Me

10,8 Me

Pressupost
total

51,5 Me

El paquet d’inversions 
ascendeix a 6,2 milions 

d’euros. Els pressupostos 
del 2011 destaquen per la 

contenció però sense perdre 
de vista la necessitat de seguir 

invertint per créixer i donar 
serveis a la ciutadania

Ajuntament
Ordinari Inversions

ADSA

34,5 Me 6,2 Me 10,8 Me
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L’actual estat dels treballs de construcció de la nova biblioteca i centre cultural ja permeten fer-se una idea de com serà l’edifici

L’alcalde proposa el nom de Mercè 
Rodoreda per a la nova biblioteca
El Ple aprova per unanimitat la proposta perquè 
l’espai, que estarà enllestit la propera primavera, 
porti el nom de l’autora de La plaça del Diamant 

Les inversions del 2011: nou equipament per a la cultura i l’activitat artística

Al llarg d’aquest any, s’acabaran 
les obres i es posarà en fun-
cionament la nova biblioteca 

i centre cultural Mercè Rodoreda, si-
tuada al barri Centre.  De fet, la da-
rrera sessió plenària de l’Ajuntament 
va aprovar per unanimitat de tots 
els grups municipals la proposta de 
l’alcalde, Antoni Poveda, de posar el 
nom d’una de les escriptores catalanes 
més internacionals al nou equipament 
cultural de la ciutat.
La construcció de l’equipament suposa 
una inversió total de 12 milions d’euros, 
finançats per la Generalitat, l’Estat cen-
tral, la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació i l’Ajuntament, en partides 
que s’han executat en els darrers tres 

anys. Enguany, per a aquest projecte, 
l’Ajuntament hi destina 460.000 euros. 
La segona biblioteca de Sant Joan Despí 
tindrà uns 14.000 metres quadrats  de 
superfície (4.300 corresponen a l’edifici 
i els altres 9.700 a les dues plantes 
d’aparcament soterrat, amb capacitat 
per a 347 vehicles). Acollirà els espais 
propis de biblioteca, un auditori amb 
412 butaques, a més d’una cafeteria 
i un pati central per aprofitar la llum 
natural. A la planta primera s’ubicarà 
el fons documental i altres espais de 
suport a les tasques bibliotecàries i, per 
últim, la segona  planta tindrà una sala 
polivalent i altres dependències. És, 
sens dubte, un equipament que dina-
mitzarà  la vida cultural del barri i de 
la ciutat. 

Escriptora 
catalana 
universal
Mercè Rodoreda és una de les 
escriptores catalanes més univer-
sals, no en va, la seva obra ha estat 
traduïda a més d’una trentena 
de llengües. Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes, entre molts 
altres reconeixements, l’autora 
barcelonina sempre serà recor-
dada per la novel·la La plaça del 
Diamant, tot i que també va con-
rear la poesia, el teatre o el conte. 
D’aquesta manera la ciutat ret un 
particular homenatge a una de 
les veus literàries femenines més 
destacades de la nostra literatura. 
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Habitatge, espai públic, esport, natura...
Les inversions del 2011: espais per millorar la qualitat de vida

El parc Fontsanta s’amplia, ADSA treballarà en la construcció de 170 habitatges públics i 
entraran en servei un nou equipament esportiu i un centre per a la cultura emprenedora

Aquest any finalitzaran les obres 
de millorar i d’ampliació del 
parc de la Fontsanta, que pas-

sarà a tenir 70.000 metres quadrats 
amb nous camins, àrees de jocs in-
fantils, espais d’activitat esportiva, ele-
ments gimnàstics per a la gent gran... 
així com diferents àrees de talussos, 
arbres, gespa i arbustos, i fins i tot una 
zona de vinyes d’uns 600 m2, per tal de 
recuperar el passat agrícola de la ciutat 
i donar-li un ús també educatiu.
Una altra de les actuacions munici-
pals que s’enllestirà serà el nou centre 
poliesportiu de la Fontsanta, ubicat al 
parc del mateix nom i que s’aixeca a 
l’espai on hi havia una pista poliespor-
tiva descoberta. El nou equipament 
suposa el cobriment de la pista i la 
construcció d’un edifici de 450 m2 per 
a vestidors i sala d’activitats.
En l’àmbit de l’habitatge públic, es con-
tinuaran desenvolupant promocions 
ja encetades de pisos de venda i de llo-
guer, que sumen al voltant de 170 pisos, 
però, a més, s’iniciaran els projectes 
d’un conjunt de 21 nous apartaments 
per a la gent gran a les Planes i una nova 
promoció de 63 habitatges de lloguer al 
barri de Torreblanca. 
Cal destacar també l’entrada en servei 
del Centre de cultura emprenedora, 
situat a l’edifici modernista de l’antiga 
Casa Rovira, al carrer Jacint Verdaguer, 
que ha estat rehabilitat per oferir serveis 
a les persones que volen tirar endavant 
un projecte de negoci a la ciutat. També 
es preveu un nou viver d’empreses 
municipals. 
Es duran a terme igualment actuacions 
a l’espai públic, on destaca la remodela-
ció integral del carrer de la Mare de Déu 
de Núria, al barri Centre; un nou local 
per a entitats al costat del nou magat-
zem de la brigada municipal i diferents 
actuacions en l’entorn del riu Llobregat.

A dalt, imatge de la construc-
ció del nou espai poliesportiu 
Fontsanta, situat al parc que 
ara s’està ampliant i remo-
delant (sobre aquestes línies, 
una imatge de ls treballs). A 
l’esquerra, interior de l’antiga 
Casa Rovira, que s’ha remodelat 
i que aquest any esdevindrà 
un espai de referència de 
l’emprenedoria

A la dreta, imatge virtual 
de la  promoció de pisos 

amb protecció municipal 
de l’avinguda de Bar-

celona, 97 que aviat es 
començarà a construir. 

Tindrà 26 habitatges i 
350 aparcaments 
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El camí del Mig estrena imatge

Remodelació del carrer Núria: inici dels treballs

El camí del Mig s’ha convertit, amb 
la recent remodelació realitzada 
per l’Ajuntament, en una via que 

convida més al passeig i que fa més 
fàcil l’accés a importants equipaments 
situats en aquesta via, com l’escola 
Sant Francesc d’Assís, el poliesportiu 
municipal del Mig o l’Ajuntament. 
L’aspecte actual d’aquesta via ofereix 
una renovació total: voreres més am-
ples, nova il·luminació i mobiliari 
urbà... però no tot el que s’ha fet es 
veu: hi ha hagut una important feina 
pel que fa als serveis, ja que s’ha mi-
llorat el clavegueram i el col·lector de 
la zona i s’han soterrat les línies elèc-

arbrat: 61 arbres (19 de nous)
il·luminació: 33 fanals

nou col·lector
soterrament de línies

mobiliari urbà: 8 cadires, 3 bancs, 
2 jardineres i 6 papereres

ampliació de voreres: primer tram 
(5 i 2 m) altres trams (4,20 m i 2,20 m)

Aquest mes han començat les obres 
de la remodelació integral del ca-
rrer Mare de Déu de Núria, al barri 
Centre. Les obres, amb un termini 
d’execució de tres mesos, han estat 
adjudicades per més de 363.000 
euros. 

Sens dubte, la millora més sig-
nificativa serà l’ampliació de les 
voreres, que passaran de 80 centrí-
metres una i d’1,32 metres l’altra, a 
2,20 metres a banda i banda de la 
calçada. La via guanyarà en mobi-
litat i en seguretat i també serà més 

amable, ja que s’hi plantaran arbres, 
ara inexistents. Per últim, també 
s’eliminarà la xarxa aèria (línies 
elèctriques i telefonia) en funció 
de la normativa de les companyies 
instal·ladores i segons les caracte-
rístiques dels diferents habitatges.

L’ampliació de voreres converteix aquesta via en una zona que permet el passeig 
i un millor accés a l’escola Sant Francesc d’Assís i al poliesportiu del Mig

les  xifres

triques i de telefonia.
Han estat sis mesos de treballs, des-
envolupats en diferents fases,  per 
fer realitat la transformació d’aquest 

carrer en la seva totalitat, des de Ja-
cint Verdaguer a Creu d’en Munta-
ner. La inversió ha estat d’1,1 milions 
d’euros.
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LA CIUTAT

Prop d’una vintena de persones participen en aquesta experiència pilot en els prototips que 
ja s’han instal·lat a Sant Joan Despí, primera ciutat a provar el Bicibox

Els voluntaris del Bicibox, preparats per 
provar el nou servei d’aparcaments segurs

L’entrada en funcionament del Bici-
box està a punt de convertir-se en 
una realitat. Fins al febrer 17 vo-

luntaris estaran provant els prototips del 
nou sistema, una xarxa d’aparcaments 
segurs per a bicicletes que l’Entitat Me-
tropolitana de Barcelona instal·larà en 
diferents ciutats.
Sant Joan Despí serà la primera ciutat 
a comprovar com funciona gràcies a la 
col·laboració d’aquests voluntaris. Fins 
a mitjan febrer s’encarregaran de de-
tectar incidències en el sistema abans 
que s’implanti a l’àrea metropolitana. 
Aquests voluntaris podran fer les proves 
en qualsevol dels 15 prototips de 14 i 7 
bicicletes que ja s’han instal·lat arreu de 
la ciutat, als quatre barris. Quan es des-
envolupi tot el sistema, la ciutat comp-
tarà amb 19 prototips. 

Ubicacions estratègiques
Aquests aparcaments estan ubicats en 
llocs estratègics, per exemple, davant de 
la Biblioteca Miquel Martí i Pol, el po-
liesportiu Salvador Gimeno, l’estació de 
Rodalies, l’edifici on s’ubica el departa-
ment de Foment de l’Ocupació i Comerç 
o al costat de l’Hospital de Sant Joan 
Despí.
D’altra banda, Sant Joan Despí va acollir 
el passat 17 de desembre la presentació 
del prototips definitius del Bicibox. El 
president de l’EMT i alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, va comentar que 
“la previsió és que comenci a funcio-
nar al mes de març”. Per resoldre qual-
sevol dubte, l’EMT ha obert una Oficina 
d’Atenció al Client a Cornellà (c/ Bar-
celonès, 5), el web www.bicibox.cat i el 
telèfon 902 908 586. També es pot dema-
nar més informació a info@bicibox.cat.

A Sant Joan Despí, els usuaris i usuàries disposaran de 19 espais d’aparcament segurs per a bicis

L’alcalde, Antoni Poveda, en qualitat de president de l’Entitat Metropolitana del Transport, va 
presentar els nous prototips del Bicibox a  la resta d’alcaldes metropolitans
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Una festa va cloure la primera edició de l’activitat  ‘Anem a l’escola en bici’, el passat mes de desembre

Medalles de la Ciutat per a Isabel Batlle, Francesc Bonsoms, 
Antonio González, Carles Ibáñez i Joan Mestres

Més iniciatives per promoure els desplaçaments en aquest vehicle

La campanya que incentiva l’ús de la 
bicicleta s’estén a tota la ciutadania

El Ple de desembre va aprovar per 
unanimitat atorgar-los les Meda-
lles de la Ciutat perquè els cinc, 
cadascun des del seu àmbit, ha 
treballat per promocionar els valors 
de la nostra ciutat, objectiu d’aquest 
reconeixement. Batlle rebrà la 
distinció per haver dedicat part 
de la seva vida al món associatiu, 
sobretot de la sardana, de fet, fa 
22 anys que és al capdavant de la 

Colla Sardanista; Bonsoms, jutge 
de Pau de Sant Joan Despí durant 
30 anys, ha realitzat una àrdua tasca 
de conciliació ciutadana; González 
ha lluitat pels drets dels treballa-
dors i les treballadores des del món 
sindical i associatiu com un dels 
impulsadors de l’AVV de les Planes; 
Ibáñez ha participat com a metge 
(a Sant Joan Despí, des de 1971) 
de forma activa en la millora de la 

salut dels santjoanencs col·laborant 
en tota mena d’iniciatives i, per 
últim, Mestres és un reconegut 
mestre pessebrista de projecció 
internacional, un veritable protago-
nista de l’ideari pessebrístic. 

Lliurament, al Foment
Les Medalles de la Ciutat es lliura-
ran el proper 27 de gener a les 19 h 
al Foment Cultural i Artístic.

La bona acollida del programa ‘Anem
a l’escola en bici’ ha estat clau perquè
aquesta activitat tingui continuïtat. 
A partir del proper mes de març, no 
seran només els infants i joves els 
que estiguin convidats a agafar la bici 
per desplaçar-se (en el seu cas, cap a 

l’escola) sinó que l’Ajuntament està 
treballant en un projecte, ‘Els dijous, 
en bici’, que impliqui la ciutadania a 
agafar aquest mitjà de transport gens 
contaminant per moure’s per la ciu-
tat.
De moment, al desembre es va tancar

la primera edició de l’activitat ‘Anem 
a l’escola en bici’ amb una festa a la 
plaça de l’Àrea de Serveis a la Per-
sona. Els participants van rebre una 
llanterna per haver-hi participat i, 
a més a més, es va sortejar una bici. 
L’afortunat va ser Víctor Vega.

A l’esquerra, un grup d’infants observa les acrobàcies en 
bici que es va fer a la festa. A la dreta, Ramón Vega, pare de 
Víctor Vega, el nen al qual va tocar la bicicleta 
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Se abre el plazo de solicitudes para una 
nueva promoción de pisos protegidos

Nueve viviendas con tres habitaciones, párking y trastero en la avenida de Barcelona

Los solicitantes pueden inscribirse, hasta el 28 de febrero, en la Oficina Local de Vivienda

La empresa municipal ADSA 
empieza el año cargada con 
nuevos proyectos. Por un lado, 

hasta el 28 de febrero, los ciudadanos 
pueden inscribirse en la Oficinal Lo-
cal de la Vivienda (av. de Barcelona, 
83-85) para participar en el sorteo de 
una nueva promoción de pisos con 
protección oficial. Una vez inscritos, 
los solicitantes que cumplan con los 
requisitos participarán en el sorteo. 
Se trata de nueve viviendas que se es-
tán acabando de construir en la aveni-
da de Barcelona número 67, esquina 
con la calle Gran Capità, y una, en la 
calle José Agustí Goytisolo. Ésta úl-
tima forma parte de una promoción, 
también pública, entregada en 2006 y 
que ahora, el Ayuntamiento ha resca-
tado para volverla a poner a la venta. 
El bloque de la avenida de Barcelona 
tiene en total 12 viviendas, tres de las 
cuales son de precio concertado.

Viviendas con criterios
sostenibles
Las viviendas de la avenida de Barce-
lona, de unos 67 m2, disponen de tres 
dormitorios, cocina, salón, lavabo y 
un balcón de unos 12 m2. Todas tienen  
vinculadas una plaza de aparcamien-
to y un trastero. Además, los pisos 
cumplen con los criterios de sosteni-
bilidad recogidos en la ordenanza de 
eficiencia energética que aprobó el 
Ayuntamiento hace cinco años: incor-
poran placas solares y un sistema de 
reutilización de aguas grises, un doble 
circuito que permite reutilizar el agua 
de la ducha en la cisterna. En los bajos 
del edificio también se ha construido 
un local comercial de casi 84 m2.

Las viviendas, como se aprecia en las imágenes, 
están en la recta final de su construcción

Entre los requisitos, hay que acreditar 
una residencia mínima de ocho años, 
continua o discontinua en Sant Joan 
Despí, no ser propietario de ninguna 
vivienda y tener una ingresos míni-
mos anuales de 19.569,63 euros (el 
12% del precio de la vivienda) y máxi-
mos de 54.129,74 (5,14 veces el IRSC 
–Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya–). 

Sorteo de pisos de 
precio concertado

Se trata de 9 viviendas que for-
man parte de las promociones 

protegidas que se están constru-
yendo en la avenida de Barcelo-
na, 67 y en la calle Fontsanta, 10 
y 48 (ésta última ya finalizada). 
Será el 25 de enero a las 20 h en 
el Auditori Miquel Martí i Pol.
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ADSA comercializa nuevas plazas de 
aparcamiento subterráneo

Las solicitudes se pueden presentar en la Oficina Local de Vivienda

Se encuentran ubicadas en la avenida de Barcelona, número 67

Consciente de la demanda, cada vez más alta, de plazas de aparca-
miento subterráneo, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí ya hace 
años que aumenta este tipo de servicio en todas las promociones 
municipales que construye. Durante este año, la empresa munici-
pal ADSA está desarrollando alrededor de 700 nuevas plazas en 
diferentes promociones en la avenida de Barcelona, en la avenida 
de la Generalitat y en la futura biblioteca del barrio Centre.
De momento, ADSA ha abierto el plazo para adquirir 87 plazas 
de aparcamiento (79 para coches y 8 para motocicletas) y 32 tras-
teros en la promoción de la avenida de Barcelona número 67, 
ahora en la fase final de su construcción. 
Las solicitudes se pueden presentar en la Oficina Local de Vivien-
da (avenida de Barcelona,  83-85) hasta el próximo 28 de febrero. 
Las plazas para coches cuestan a partir de 14.651 euros más IVA 
y, entre los requisitos para solicitarlas, el comprador ha de estar 
empadronado en Sant Joan Despí. 
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Los cuatro voluntarios que gestionan el Banc del Temps, ubicado en el Àrea

Las personas gestionan su tiempo libre 
para dar y recibir ayuda mútua
El Banc del Temps facilita el intercambio de actividades de manera voluntaria 

La iniciativa ya cuenta con más de una veintena de usuarios y usuarias

El Banc del Temps
de Sant Joan Despí

¿DÓnde está? 
Àrea de Serveis a la Persona

(av. de Barcelona, 41)

¿Cómo puedo contactar? 
A través del teléfono

(93 477 00 51, extensión 2137),
del correo electrónico

(bancdeltemps@sjdespi.net) o 
presencialmente los martes y 

jueves de 10 a 12 h y los
miércoles de 17 a 19 h.  

Todo el mundo tiene algo que 
ofrecer, aunque no lo sepa”. 
Quien así se expresa es Ingrid 

Freytag, una de las personas que ges-
tiona el Banc del Temps de Sant Joan 
Despí. Ubicado en el Àrea de Serveis 
a la Persona, el Banc del Temps empe-
zó su andadura el pasado mes de sep-
tiembre y desde entonces ya son más 
de veinte las personas que participan 
en este “banco” donde la moneda de 
cambio es el tiempo: cada uno ofrece 

su tiempo y sus conocimientos y a la 
vez recibe el de los demás. Como ex-
plica Pere Guiu, otro de los voluntarios 
que gestiona el espacio, “de alguna 
manera el objetivo es recuperar el 
concepto de vecindad, algo que se ha 
ido perdiendo con el tiempo, a medi-
da que los pueblos han crecido. Yo te 
ayudo, tú me ayudas”.
Freytag que además es participante ac-
tiva del Banc del Temps “quedo para 
practicar el alemán con una amiga, 

Antonia”, anima a todas las personas 
a participar en el proyecto porque  “es 
muy satisfactorio dedicar parte de 
tu tiempo a los demás. Es tan simple 
como eso, sentir que ayudas, aunque 
sea poca cosa”.Aunque el proyecto está 
liderado por la Oficina de la Gent Gran 
está abierto a toda la población “inde-
pendientemente de la edad, lo impor-
tante es compartir lo que sabes o lo 
que estás dispuesto a ofrecer”, señala 
Guiu. 
El abanico de las ofertas y demandas 
que tiene en la actualidad el Banc del 
Temps es amplio y variado: desde pe-
queñas ayudas a personas mayores 
(realizar trámites, acompañamien-
to...) a parejas lingüísticas (en catalán 
o inglés) o ayudas relacionadas con la 
informática, etc. Además, participan 
activamente en proyectos de ciudad de 
manera voluntaria, como en la activi-
dad educativa ‘Anem a l’escola en bici’ 
que ha fomentado entre los escolares el 
uso de la bicicleta para ir a los centros 
educativos.

El alcalde, Antoni Poveda, las concejales de la Gent Gran, Fuensanta Fernández  y de Joven-
tut, Paqui Soriano, con los voluntarios del Banc del Temps en un encuentro que se hizo en 
diciembre para realizar un balance de la puesta en marcha del proyecto 
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Suma’t, programa para el empleo juvenil
Las inscripciones se pueden realizar a partir del 31 de enero

13

El objetivo es estimular la formación y aumentar las perspectivas de encontrar un 
trabajo entre jóvenes de 18 y 25 años que hayan abandonado los estudios obligatorios

Disminuye el número 
de personas desempleadas

La ley de barrios 
también genera 
empleo

Desde el 28 de diciembre 29 personas 
han empezado a trabajar en los cinco 
nuevos planes de ocupación vinculados a 
las ayudas de la ley de Barrios que, hasta 
el 2012, desarrollarán diferentes proyec-
tos de mejora social y urbanística en el 
barrio. El plan que ha ocupado a mayor 
número de personas, 18, es el de conser-
vación y mejora de los equipamientos 
del barrio (16 peones y dos coordina-
dores). También se han contratado seis 
auxiliares administrativas, un arquitecto 
técnico y cuatro auxiliares técnicos que 
realizarán planes relacionados con la 
dinamización del tejido asociativo de les 
Planes o con el desarrollo del programa 
de ayudas a la rehabilitación de edificios.

Sant Joan Despí pondrá en 
marcha este año el programa 
Suma’t, una iniciativa de la 

Generalitat que dará la oportunidad 
a 60 jóvenes que no han finalizado 
sus estudios obligatorios (ESO) a 
mejorar su formación y sus posibi-
lidades de encontrar un trabajo. Los 
jóvenes que quieran participar han 
de estar inscritos en la Oficina de 
Treball de la Generalitat (OTG), no 
haber finalizado la educación obli-
gatoria y tener entre 18 y 25 años. 

¿Qué aprenderán?
El programa se estructura en tres 
ejes principales. Por un lado, duran-
te la formación el alumnado conta-
rá con un tutor que le acompañará 
en el proceso de orientación, inser-
ción laboral y/o formativa. Respec-
to a la formación, el curso dedicará 
100 horas a la adquisición de com-
petencias claves como el aprendi-
zaje de lenguas, las nuevas tecnolo-
gías, habilidades sociales o cívicas, 

y 288 horas más a una formación 
profesional en ámbitos adecuados a 
las características de los puestos de 
trabajo que desarrollarán. Además, 
el Ayuntamiento asumirá el gasto 
de la preinscripción y la matrícula 
en el Institut Obert de Catalunya 
(IOC) para que los alumnos pue-
dan obtener el título de la ESO.
Una vez finalizado este proceso se 
seleccionará a los jóvenes que acce-
derán a un contrato de formación 
que les permitirá realizar prácticas 
profesionales durante un periodo 
mínimo de seis meses. El Ayun-
tamiento y el Servei d’Ocupació 
firmarán un convenio a partir del 
cual se trabajará en la búsqueda de 
empresas que pueden incorporar a 
estos jóvenes a través de un contra-
to de formación.
Inscripciones, a partir del 31 de 
enero en el Departamento de Fo-
ment de l’Ocupació i Comerç        
(C/ John F. Kennedy, 8, teléfono    
93 480 80 50).

El empleo empieza a repuntar. Según los datos de diciembre, en 
la ciudad hay 2.066 personas desempleadas, 94 menos que en 
enero de 2010. Después de tres meses consecutivos de bajada 

se puede afirmar que se consolida una tendencia objetiva de la 
disminución del número de parados. Durante el 2010 el paro 

ha bajado en Sant Joan Despí un 4,35%, un porcentaje superior 
a la media de la comarca del Baix Llobregat, un 4,02%, y de la 
provincia de Barcelona, un 4,15%. En total, en 2010 se hicie-

ron 6.599 contratos destacando que, mientras que en el primer 
semestre la media de contratos fue de 538 al mes, en el segundo 

esta cifra ha subido hasta los 663.

13
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La ribera del riu recupera la natura
Al tram del meandre s’han plantat més de 400 arbres i s’estan condicionant els camins

Sant Joan Despí està recuperant 
de mica en mica la ribera del riu 
Llobregat. Un dels espais que co-

mença a retrobar-se amb la natura és el 
meandre que hi ha entre el pont de la 
C-245 i l’estació de tractament d’aigües 
potables (ETAP). Aquest mes, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i altres ad-
ministracions, com l’Ajuntament, estan 
ultimant la intervenció en aquest tram. 
S’han condicionat dos camins, s’han 
definit espais per passejar, i s’ha fet un 
sistema de reg innovador i sostenible 
que aprofita l’aigua regenerada provi-
nent del Prat per mantenir el cabal del 
riu, per regar l’arbrat que s’ha plantat a 
través d’uns canals.

Pollancres, pins, tamarius...
El nou paisatge d’aquesta zona incor-
pora més de 400 arbres com lledoners, 
freixes, pollancres, pins, ametllers, ar-
bustos com el tamariu, i herbàcies de 
ribera com el canyís i la boga. La feina 
per millorar la ribera no acaba aquí. 
Paral·lelament, l’Ajuntament continua 
condicionant el camí que enllaça el 
bosc dels Infants amb tota aquesta nova 
zona recuperada.

La ribera s’ha convertit en un espai molt freqüentat per ciu-
tadans que fan esport o passegen. A més de la intervenció al 
meandre, (fotografia superior), l’Ajuntament continua amb el 
treballs per condicionar altres camins (fotografies més petites). 

Plantació d’arbres i  arbustos que s’ha fet a la zona 
del meandre del riu Llobregat a Sant Joan Despí
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La natalitat segueix la tendència a la baixa

La preinscripció per a la matriculació escolar 
començarà al mes de febrer
El procés acabarà amb la formalització de la matrícula, del 21 al 30 de juny

Escoles i instituts ja ho tenen tot a punt per 
iniciar el procés de matriculació dels ensen-
yaments d’infantil, primària i secundària obli-
gatòria (ESO) del proper curs 2011-2012. El 
període de preinscripció serà del 14 al 25 de 
febrer mentre que la matrícula es formalitzarà 
del 21 al 30 de juny. Al tancament d’aquest 
Butlletí aquestes dates són provisionals, a falta 
de confirmar pel nou govern de la Generalitat. 
Les sol·licituds s’han de presentar a l’escola 
o institut que les famílies escullin com a pri-
mera opció o bé lliurar-les al Departament 
d’Educació, ubicat a l’Àrea de Serveis a la Per-
sona (avinguda de Barcelona, 41). A Sant Joan 
Despí hi ha cinc escoles i dos instituts públics 
a més de tres centres concertats.

Procés de matriculació
cicles infantil, primària i secundària obligatòria
Presentació de sol·licituds: 
Del 14 al 25 de febrer (ambdós inclosos)
Matriculació: 
Del 21 al 30 de juny (ambdós inclosos)

Jornades de portes obertes: fins al 27 de gener les escoles 
i instituts han fet jornades de portes obertes per donar a 
conèixer els seus equipaments i projectes educatius.

Baixa el nombre de naixements 
En els últims cinc anys, s’han registrat 65 naixements menys a Sant Joan Despí

La tendència a la baixa de la natalitat co-
mença a esdevenir més que una evidèn-
cia. Almenys així ho demostren les dades 
registrades en els darrers cinc anys, no 
només a Sant Joan Despí sinó també en 
l’àmbit comarcal, català i estatal. Es tren-
ca, doncs, la pujada que des de principi 
de la dècada del 2000 havia estat gairebé 
constant. 
En els darrers cinc anys  el nombre de nai-
xements ha disminuït a Sant Joan Despí: 
ha passat dels 443 nens i nenes nascuts 
l’any 2005, als 378 que es van registrar 
el 2010. En total, 65 naixements menys, 
com es pot observar al gràfic. Aquesta 
nova situació demogràfica és un factor 
que s’ha de tenir en compte a l’hora de 
planificar nous equipaments per a la po-
blació futura, com són, per exemple, els 
centres educatius.

Evolució de la natalitat 
del 2005 al 2010
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Un Nadal 
ben viu
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El ‘Belén Viviente’ va tornar a 
ser un dels reclams d’aquest 
Nadal. Milers de persones el 
van visitar durant les quatre 

jornades. Més de 100 vo-
luntaris hat fet, un any més, 

possible aquest pessebre.

Els petits pessebres que els membres de l’Associació de 
Pessebristes de Sant Joan Despí fan any rere any són un 
dels atractius de Nadal. A la imatge, un visitant observa 
els diorames que s’han mostrat aquest any.
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Els usuaris i usuàries habituals del menjador de la gent gran també 
van celebrar les festes nadalenques. L’alcalde, Antoni Poveda, va 
compartir amb ells una estona del dinar de Nadal.

La màgia 
dels Reis 
Mags va 

omplir la 
ciutat

Aquests dies han estat moltes les mostres de solidaritat. Creu Roja 
Joventut, Ràdio Despí i altres entitats han fet campanyes de recollida 
de joguines. En total se’n van aconseguir unes 400. A la imatge, un dels 
punts de recollida de joguines, al barri Centre.

El Nadal ha deixat moments 
molt estimats pels infants, 
com el Caga Tió. A la imatge, 
el que es va fer al barri de les 
Planes.
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Els Reis Mags van ser rebuts per centenars d’infants i les seves famílies al 
recinte firal. L’alegria es va desfermar quan van saludar els més petits.

A dalt, una nena amb la vareta que van utilitzar 
els més petits perquè l’arribada dels Reis fos mà-
gica. A la dreta, un dels moments de la cavalcada 
on es van llançar 3.000 quilos de caramels sense 
gluten, 300 d’aquests, de comerç just.

Centenars de nens i nenes van entregar les seves cartes als patges reials els dies 3 i 4 de gener. A la dreta, la carrossa del Club d’Handbol Sant Joan Despí 
que va participar a la cavalcada com a entitat convidada. Els membres del club es van disfressar de miners de carbó.
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La Festa de Nadal de la gent gran va aplegar 
900 persones. Aquesta ha esdevingut amb els 
anys una de les activitats més apreciades per 
les persones grans: comparteixen una bona 
estona en companyia.

A dalt, foto dels membres de Creu 
Roja Joventut, Ràdio Despí, polítics 
i l’àrbitre de primera divisió Alfonso 
Álvarez Izquierdo, que van partici-
par al ‘partit de les joguines’, una 
iniciativa solidària inclosa a la cam-
panya de recollida de joguines que 
es va celebrar al camp municipal de 
les Planes el 23 de desembre.
A l’esquerra, el Cor La Flora durant 
el concert d’Any Nou que es va fer a 
l’església de  Sant Joan Baptista.

Altres imatges de Nadal: 
a l’esquerra, dos visitants 
observen els canaris  
que enguany s’han 
presentat a la XXXIV
concurs-exposició 
ornitològica; a la dreta, 
infants de l’associació 
Estel al pessebre que 
van fer.
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La Diputació y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
subvencionan la reforma de diferentes domicilios en 2010

Ayudas para personas mayores con movilidad reducida

Pequeños arreglos que 
hacen la vida mejor

L’Aula Cultural de 
la Gent Gran torna 
al febrer

A partir del febrer, la gent gran té una 
nova cita amb l’Aula Cultural, un espai de 
formació permanent en què s’organitzen 
conferències setmanals i diferents sortides 
culturals. La primera d’aquest 2011 serà el 
16 de febrer amb la conferència Castellers. 
Història i tradició catalana, a càrrec de la 
Colla Castellera Matossers de Molins de 
Rei. Al llarg del curs es parlarà de temes 
tan diversos com els 30 anys de democrà-
cia (23 de febrer), les plantes tòxiques (2 
de març) o la dona als mitjans de comu-
nicació (9 de març). Les sessions es fan de 
17 a 18 h a l’Àrea de Serveis a la Persona.

També al febrer, concretament el dia 1, la 
gent gran reprèn els itineraris per Sant Joan 
Despí amb una visita al parcs de Pont Reixat 
i Fontsanta i a les instal·lacions exteriors de 
TV3. El grup iniciarà l’itinerari a les 9.30 h 
des de la cantonada del passeig del Canal 
amb l’avinguda Creu d’en Muntaner.

Nou itinerari 
pels parcs 

Amb el nou any també comença un nou 
cicle dels grups de pares i mares, unes 
sessions de formació i assessorament per a 
famílies amb fills i filles en educació infantil 
i primària. Les sessions estan adreçades a 
famílies amb fills de 6 a 12 anys. Les ins-
cripcions es poden fer a l’Àrea de Serveis a 
la Persona (av. de Barcelona, 41) fins al 28 
de gener. Les jornades seran els dies 1, 8, 
15 i 22 de febrer, i l’1, 15 i 22 de març. Les 
sessions es faran de 15.15 a 16.45 h.

Grups de pares 
i mares

Desde el 2007, quince domicilios de 
Sant Joan Despí se han beneficiado de 
ayudas para realizar pequeñas mejoras 
en sus viviendas. La mayoría de estas 
intervenciones ha sido subvencionada 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a través de un convenio que 
el Ayuntamiento firmó con la empresa 
APIP. 
El programa, dirigido a personas ma-
yores con dificultades de movilidad y 
escasos recursos económicos, ha per-
mitido hacer reformas básicas como 
la sustitución de bañeras por platos de 
ducha que incorporan elementos que 
mejoran la seguridad (como barras de 
apoyo, asientos de ducha o suelo an-
tideslizante) o la instalación de agua 
caliente.
Además del ministerio, el pasado año 
2010 se sumó a la iniciativa la Diputa-
ció de Barcelona y la Generalitat que 
financiaron las obras de reforma de 
cuatro domicilios. Gracias a ambos 

La mayoría de beneficiarios sustituye la 
bañera por platos de ducha

programas, durante el 2010 se han 
realizado mejoras en siete domici-
lios de Sant Joan Despí. Para soli-
citar estas ayudas hay que ponerse 
en contacto con el departamento 
de Acció Social.

Exención de la tasa municipal de basuras,
presentación de solicitudes hasta el 25 de febrero

Un año más, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí ofrece la exención 
de la tasa municipal de basuras a las personas mayores de 60 años 
con pensiones y recursos que no superen el baremo de ingresos mí-
nimos establecido y que tiene como referencia el IPREM. Tanto si se 
ha sido beneficiario o no en años anteriores, los interesados han de 
presentar las solicitudes en:

• Àrea de Serveis a la Persona (avenida de Barcelona, 41)
• Centre Cívíc de les Planes (calle John F. Kennedy, 4)

21
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El Bulevard inicia l’any amb noves propostes
El casal reorienta la seva programació i incorpora tallers gratuïts i a preus reduïts

Any nou, vida nova. El casal de 
joves ha iniciat aquest 2011 
amb una renovada programa-

ció. A banda dels tallers trimestrals, el 
casal aposta per oferir tallers puntuals 
vinculats a unes setmanes temàtiques. 
La majoria són gratuïts o tenen un 
preu molt assequible, 5 o 10 euros. 
Aquesta nova modalitat aposta per re-
duir el cost dels tallers alhora que am-
plia el ventall d’activitats i temàtiques 
d’interès per a la gent jove. Les expo-
sicions també agafen pes en la nova 
programació, amb mostres diferents 
cada setmana, i continuaran els tallers 
del Punt Jove de Salut, els campionats 
i concursos, a més de videofòrums,  
concerts, espectacles i tota la informa-
ció adreçada al jovent al Jovespí.

Setmanes temàtiques, tallers trimestrals, videofòrums, exposicions...

Una lip dub per celebrar els 
cinc anys del Bulevard
Abans que acabés el 2010, concretament el 12 de desem-
bre, prop d’un centenar de persones van fer una lip dub 
(una mena de vídeo musical on els seus protagonistes 
fan playback) per commemorar els cinc anys del casal 
de joves El Bulevard. Els participants van cantar, ballar i 
actuar al ritme de la cancó Tik-Tok de Kesha. El resultat es 
pot mirar al web despitv.tv, al web jove www.sjdjove.cat i 
al grup del Facebook del Bulevard.

Tallers trimestrals
Comercial line, salsa, dansa índia, Bollywood, street dance, funky, guitarra, baix, bateria 
i cajón flamenco, grup de conversa en anglès, cant, teclat, italià, francès, parelles lingüís-
tiques (català, francès, anglès i italià), bijuteria creativa, creació de còmic i cant grupal.

Setmanes temàtiques
Setmana Crepúsculo (del 24 al 29 de gener), Setmana del circ (del 7 al 12 de febrer) 
i Setmana de la Cultura Urbana (del 14 al 21 de febrer). Amb tallers, xerrades...

Més activitats
Fins al 29 de gener: Exposició sobre la literatura gòtica.
9 de febrer, 18.30 h: Videofòrum Cirque du Soleil: la màgia continua.
11 de febrer, a les 19 h: Espectacle de màgia amb el mag Ramó
Del 7 al 12 de febrer: Exposició sobre la història del circ

Consulteu tota la programació a www.sjdjove.cat i www.sjdespi.cat
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El Centre Jujol 
acull una exposició 

amb l’arbre com a 
fil conductor

L’artista María Ramírez Meca mostra fins al 
6 de febrer Ciència i vida-Vida i ciència, 

una exposició per sensibilitzar-nos envers 
els trasplantaments d’òrgans

LA CULTURA

El Centre Jujol-Can Negre exposa fins al 6 de febrer la 
mostra Ciència i vida-Vida i ciència de l’artista María 
Ramírez Meca. 17 quadres amb l’arbre i la vida com a 

fil conductor perquè, com expressa l’autora, “el que he volgut 
transmetre és la idea de l’arbre com l’element essencial de la 
vida i de les persones, concretament d’aquelles que estan es-
perant un trasplantament d’orgàns”. La mostra és fruit d’un 
procés creatiu que es va iniciar fa tres anys. ”La pintura m’ha 
permès transmetre sensacions i expectatives de qualitat de 
vida, seguint un procés evolutiu del que senten i viuen les 
persones que pateixen una malaltia crònica. La pintura, 
com altres disciplines, com la música, pot ser un camí per 
sortir-se’n del dolor i tenir forces per seguir lluitant”, afir-
ma l’artista. D’aquest procés han sorgit aquests quadres treba-
llats sobre paper i tela amb tècnica mixta “he utilitzat molts 
elements: aquarel·la, oli, gases i, fins i tot, llumins, amb els 
quals vull mostrar l’efímera que és la vida”. Vermells, negres 
i blancs. Són els tres colors que predominen i Meca té clares 
les sensacions que ha volgut ensenyar: “la vulnerabilitat, la 
foscor, la incertesa, la por i, per fi, la llum, l’esperança”. 

Un quadre ple d’ulls
Als quadres també trobem les persones que l’han acompanyat 
en aquesta etapa “a banda de focalitzar la temàtica en l’arbre 
també hi ha boscos, molts arbres, moltes persones” i mol-
tíssima gent present en una de les peces més destacades “un 
quadre de dos metres per dos metres i vuitanta ple de fulles 
que en realitat són els ulls fotografiats de 140 persones que 
han col·laborat”. Aquesta és la primera vegada que s’exposa 
aquesta mostra, tot i que Meca espera que aquesta, que neix 
amb vocació de ser itinerant, es pugui veure a molts llocs i 
sensibilitzar-nos sobre la importància de la donació d’òrgans i 
teixits per als trasplantaments. 

A dalt, una de les obres que es podrà veure fins al 6 de febrer.
A sobre d’aquestes línies, l’artista
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Can Negre obre l’art als infants
Al febrer s’inicia un taller trimestral d’introducció a l’art adreçat a infants de 8 a 11 anys

Itinerari modernista Jujol
Si encara no heu descobert el ric patrimoni modernista que hi ha 
a Sant Joan Despí el proper 30 de gener teniu una oportunitat amb 
l’Itinerari modernista Jujol. A través d’aquest podrem descobrir els 
interiors de Can Negre i la Torre de la Creu, a més d’altres edificis 
com la Torre Jujol o la de Serra-Xaus. De fet, l’itinerari es fa l’últim 
diumenge de cada mes. El preu és de 5 euros (per als menors de 10 
anys es gratuït) tot i que hi ha descomptes per a estudiants, jubilats i 
pensionistes. Més informació, al telèfon 93 373 73 63 o bé al correu 
electrònic cannegre@sjdespi.net.

Desenvolupar les inquietuds ar-
tístiques i creatives dels infants. 
Aquest és l’objectiu principal 

del primer taller infantil d’introducció 
a l’art que organitza el Centre Jujol-Can 
Negre. Les classes s’iniciaran la prime-
ra setmana de febrer, tot i que encara 
hi ha temps per inscriure-s’hi. De fet, 
el 26 de gener es farà una presentació 
del taller, a les 17.30 h, per conèixer de 
primera mà les matèries que es trac-
taran. El taller, de caràcter trimestral, 
està adreçat a infants de 8 a 11 anys.
Per introduir-los a l’art es treballarà 

amb materials com la pintura, la cerà-
mica, el paper, etc. que els ajudarà a 
acostar-se a la creativitat descobrint 
l’obra d’artistes com Picassso o Llorenç 
Artigues.

Taller familiar
Una altra de les propostes adreçades 
als infants i les seves famílies són els 
tallers artístics sobre Jujol. Està previst 
que se’n facin dos, el 20 de febrer i el 20 
de març. Aquesta activitat ens convida 
a conèixer més sobre l’arquitecte mo-
dernista a través de jocs.

Tallers artístics 
familiars sobre Jujol
Les famílies podran descobrir 
a través del joc més sobre Can 
Negre i el seu autor.

Dies i horaris: 20 de febrer i 20 de 
març d’11.30 a 13 h. 
Preu: 5 euros (Cal concertar cita 
per telèfon (93 373 73 63) o correu 
electrònic (cannegre@sjdespi.net)
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80 carros, cavalls i carruatges recorreran els 
principals carrers del barri Centre

Els Tres Tombs 
omplen els carrers 
de tradició

La festa es farà el proper diumenge 30 de gener 

Els cavalls i carruatges envairan als carrers del Centre

Com mana la tradició, a final de gener (normalment 
l’últim cap de setmana) la Colla de Geganters de Sant 
Joan Despí, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 

organitza la Festa dels Tres Tombs el diumenge 30 de ge-
ner. Aquesta festivitat, cada vegada més multitudinària, 
ens dóna l’oportunitat de redescobrir el nostre passat (no 
tan llunyà) agrícola. Enguany, una vuitantena de cavalls, 
carros i altres animals de tir, tornaran a recórrer els princi-
pals carrers del barri Centre per commemorar la festivitat 
de Sant Antoni Abat (el 17 de gener), patró dels animals. I 
un cop més veurem com molts ciutadans i ciutadanes por-
ten els seus animals de companyia per ser beneïts.
Així, tot i que la cercavila oberta a la població es fa el diu-
menge a partir de les 12 h, el dissabte 29, una petita cerca-
vila sortirà a les 17 h des de la masia de Ca l’Armand per 
portar l’estendart a casa de l’abanderat, en aquesta ocasió el 
Foment Cultural i Artístic. 

L’itinerari dels Tres Tombs
L’endemà, a primera hora del matí, els participants 
s’aplegaran al recinte firal per començar a preparar la cer-
cavila i esmorzar plegats. A les 12 h enfilaran, amb els ca-

valls, carros i carruatges, l’avinguda de Barcelona i conti-
nuaran pel carrer Major, on es recull l’abanderat al Foment 
Cultural i Artístic i es farà la degustació de vi dolç i coca, 
una altra de les tradicions d’aquesta festa. La cercavila con-
tinuarà pel carrer Jacint Verdaguer, de Les Torres, Rius i 
Taulet, avinguda de Barcelona i Bon Viatge fins a l’Església, 
on es farà una aturada per beneir les bèsties i els animals de 
companyia (cap a les 13 h, després de la missa, prevista a 
les 12 h). La cercavila seguirà pels carrers Catalunya, Jacint 
Verdaguer, Les Torres, Rius i Taulet, avinguda de Barce-
lona i Bon Viatge i repetiran aquest itinerari tres vegades.

Teatre a l’Auditori. 
L’habitació de Verònica, sota la 
direcció d’Héctor Claramunt, 
serà la primera obra del nou 
cicle de teatre d’aquest 2011. 
Serà el divendres 4 de febrer 
a les 22 h. Pep Anton, Mercè 
Montalà, Sílvia Marty i el mateix 
Claramunt són els protagonistes 
d’aquesta obra de suspens que 
no deixarà ningú indiferent. 
Consulteu més informació i 
descomptes a www.sjdespi.cat.

Hora del conte.  Els més 
petits tenen una cita amb l’hora 
del conte el proper 3 de febrer 
a la Biblioteca Miquel Martí i 
Pol. Com sempre, serà a les 18 
h. Santi Rovira representarà el 
conte La revolta de les lletres, 
que, amb l’ajut d’objectes, 
música i altres elements 
d’animació ens explicarà una 
història ben divertida i amb 
missatge. Està dirigida a nens i 
nenes a partir dels tres anys.

Presentació llibre. El 
Centre Jujol-Can Negre acull el 
proper 3 de febrer, a les 19.30 h, 
la presentació de l’obra Alexia y 
los magnates de la comunicación, 
de Luis Campo Vidal. L’autor, que 
ha treballat en projectes a Canal 
Satélite Digital o Antena 3, aprofita 
la seva experiència com a consultor 
de televisió per situar al lector en 
una història de suspens arran de la 
desaparició del propietari del major 
grup audiovisual espanyol.
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IMATGES DE LA CIUTAT

tots amb la marató • concurs de dibuix • casals d’hivern • targeta de comerç • festival de villancicos
La Marató va 
recollir a Sant 
Joan Despí 10.651 
euros. Un any més la 
ciutadania es va abocar 
en els diferents actes 
que es van organitzar 
per a la Marató de TV3, 
dedicada a les lesions 
medul·lars i cerebrals 
adquirides. En totes les 
activitats s’han recollit 
10.651 euros. D’una 
banda, el Club de 
Patinatge Artístic Sant 
Joan Despí va recaptar 
2.451 euros; la VI Dansa 
Solidària amb la Marató, 
organitzada per Espai 
Físic.EscoladeDansa, va 
aconseguir 4.760 euros; 
l’escola Gran Capità 
2.015 euros i l’Ateneu 
Instructiu 1.425 euros. 
Aquesta ha estat l’edició 
que més s’ha recaptat 
arreu de Catalunya, 
arribant als 7.385.625 
d’euros. En el cas de Sant 
Joan Despí, la xifra és 
molt semblant a la de 
l’any passat, 10.924.

Concurs de dibuix al mercat de les Planes. 
Coincidint amb la campanya nadalenca, el mercat de les 

Planes va organitzar un concurs de dibuix en què van 
participar una seixantena d’infants. A la dreta, les tres nenes 
que van guanyar tres maletes de pintura. També s’ha fet una 
campanya especial amb la targeta de fidelització del mercat. 

Durant aquests dies els clients han bescanviat els punts 
acumulats (imatge superior) per regals.
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tots amb la marató • concurs de dibuix • casals d’hivern • targeta de comerç • festival de villancicos

Casals d’hivern. Una setantena d’infants ha participat durant les 
festes nadalenques en els casals d’hivern organitzats pels esplais El Nus i 
El Tricicle als centres de Sant Pancraç, Torreblanca i Antoni Gaudí. Nens 
i nenes han aprofitat aquests dies per conviure i fer d’altres activitats. 
Per exemple, els infants que han participat al casal del Tricicle han fet 
activitats relacionades amb la sostenibilitat, com un taller de joguines 
reciclades. Per la seva banda, El Nus ha ofert també un servei de ludoteca 
(d’11 a 13 i de 17 a 19 h) per a infants de 3 a 11 anys amb espais de jocs 
convencionals i d’oci digital.

Festival de villancicos. 
El Círculo Artístico y Literario 

Semillero Azul va organitzar un 
‘Encuentro de Villancicos’ el passat 

12 de desembre que va omplir 
l’Auditori Miquel Martí i Pol de 

gom a gom.  Hi van participar 
cinc cors: els santjoanencs Daraja 

i Celeste, a més de l’Hermandad 
del Rocío de Cornellà, San Isidro 

Labrador –també de Cornellà- i 
Coro de las Rosas de Sant Feliu de 

Llobregat.

Premis targeta de comerç. El 
13 de desembre es van lliurar  els tres 
primers premis directes (un creuer per la 
Mediterrània i una samarreta i una pilota 
de bàsquet signada pels jugadors del 
Regal Barça) de la targeta de fidelització 
‘Sant Joan Despí comerç’, impulsada por 
l’associació de comerciants Activa Despí a 
través de l’entitat financera  “la Caixa”. A la 
foto, Juan Pedro Jiménez, guanyador del 
creuer, Josep Oriol Miralles, guanyador 
de la samarreta i la pilota (Miralles 
mostra la samarreta), amb la regidora de 
Foment de l’Ocupació i Comerç, Dolors 
García, la presidenta d’Activa Despí, 
Soledad Jiménez, i representants de “la 
Caixa” i dels comerços participants.
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DESPÍ ESPORT

El tennista Albert Costa va ser l’encarregat d’estrenar les pistes. D’esquerra a dreta, Miquel Margets, 
capità de la selecció femenina de la Copa Federació, l’alcalde, Antoni Poveda, Albert Costa, Dani Florez, 
jugador de pàdel i exjugador professional de tennis, i Iñaki Ferrer, director del Tennis Sant Joan Despí

Les noves pistes de pàdel del
Francesc Calvet, a l’abast de tothom

Des de desembre, el poliesportiu 
Francesc Calvet disposa de tres 
magnífiques pistes de pàdel. 

Se’n pot fer ús de diferents maneres. La 
primera és amb l’abonament Total Plus, 
que dóna preferència en reserves als 
seus abonats i, a més, facilita l’ús de tots 
els espais dels poliesportius: piscines, 
zona de wellness, sala de fitness, pilates, 
despinning, classes dirigides, etc., a més 
de les pistes de pàdel.
Les persones que es donin d’alta com a 
nous usuaris de l’abonament Total Plus 
tindran matrícula gratuïta fins al 31 de 
març. Els abonats i abonades dels po-
liesportius, de Despí Aigua, Despí We-
llness i Despí Total, poden fer ús de les 
pistes de pàdel pagant una quantitat su-
plementària per persona i hora. Podran 
fer les reserves amb 72 h d’antelació. Fi-
nalment, les persones no abonades po-
dran fer ús de les pistes de pàdel pagant 
l’entrada puntual a la instal·lació i un 
suplement de 2,50 €. L’antelació màxima 
de reserva és de 48 hores.
Les reserves de pistes es poden fer a la 
recepció del poliesportiu Francesc Cal-
vet o per telèfon al 93 477 27 09.

La matrícula, gratuïta fins al 31 de març per als nous usuaris de l’abonament Total Plus

El tennista Albert Costa va jugar amd diferents abonats per estrenar la instal·lació
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Dues infantils participen 
al campionat d’Espanya 
d’handbol amb Catalunya

El 15 de desembre es van lliurar els 
nous espais dels quals pot disposar el 
Bàsquet Club Sant Joan Despí a partir 
d’aquesta temporada al poliesportiu 
Francesc Clavet, on desenvolupa la 
seva activitat esportiva. Són espais 
vinculats al mateix pavelló de joc. Con-
cretament,  el Bàsquet Club Sant Joan 
Despí disposa de nova secretaria amb 
tres punts de treball i espai per atendre 
les famílies, una sala de trobada i un 
magatzem. Aquests espais se sumen als 
de magatzem, dels quals ja disposava 
l’entitat. En total, el Bàsquet Sant Joan 
gaudeix de gairebé 110 m2. L’actuació 
forma part de la remodelació del po-
liesportiu iniciada el 2007.

Nou espai per al  
Bàsquet Sant Joan

29

Èxit participatiu a la xerrada sobre 
els valors a l’esport
El 20 de desembre es va realitzar una 
xerrada sobre els valors esportius, 
organitzada per l’Handbol Sant Joan. 
Va comptar amb uns convidats/po-
nents de gran nivell dins del món de 
l’handbol com David Barrufet (ju-
gador amb més títols de l’handbol 
espanyol), Vicenç Bretó (el millor 
àrbitre espanyol que va estar present 
als Jocs Olímpics de Pequín 2008), 
Xesco Espar (llicenciat de l’INEFC, 
professor i exentrenador del primer 
equip del Futbol Club Barcelona) 
i Pere Alastrué (psicòleg esportiu 
especialitzat en temes d’esport i va-
lors), que va moderar de l’acte.
Els diferents ponents van aportar 
la seva experiència dins el món de 
l’handbol, però també des de la ves-

sant de pares d’esportistes.
Una vegada feta aquesta primera 
fase de la xerrada es va entrar en 
un torn de preguntes i aportacions 
molt interessants i amb un gran ni-
vell de participació. Cal destacar la 
important quantitat de participants 
en aquesta activitat, un total de 250 
persones. Hi va haver representació 
de tots els estaments del club: juga-
dores i jugadors, pares i mares, tèc-
nics, socis i sòcies i també van par-
ticipar alguns representants d’altres 
clubs. També es va comptar amb la 
presència de la vicepresidenta de 
la Federació Catalana d’Handbol, 
Rosa Adrián, i del representant de 
la Diputació de Barcelona, José Luis 
Garcia.

L’infantil de l’Handbol Sant Joan s’adjudica 
el torneig del FC Barcelona

L’equip infantil A de l’Handbol Sant 
Joan Despí s’ha proclamat campió de 
la 5a edició del Torneig Llet Nostra que 
organitza el Futbol Club Barcelona. Un 
torneig en què han participat un total de 
16 equips de la categoria infantil, tant 
de Barcelona ciutat com del seu entorn. 
L’Handbol Sant Joan Despí a la primera 
fase, en un grup difícil, va quedar en se-
gona posició, i va perdre un únic partit 
amb el Sant Quirze, que després va ser el 
rival a la final.
Classificats per a les següents fases, els de 

Toni Alférez van superar quarts de final, 
semifinals, fins arribar a la gran final. 
Una final molt disputada on el ritme, la 
constància, la voluntat de guanyar i el 
bon nivell tècnic van fer que l’equip  san-
tjoanenc s’imposés al Sant Quirze per 28 
a 26, quan en el primer partit amb ells 
havien perdut de cinc gols. 
El trofeu de guanyadors el van rebre de 
mans d’Enric Masip i cal destacar que 
el porter de l’Handbol Sant Joan Despí, 
Hèctor, va rebre el trofeu a millor porter 
del torneig.

L’Handbol Sant Joan ha estat representat 
per dues jugadores de l’infantil, Paula 
Recio i Aida Viloria, com a integrants 
de la selecció catalana, al Campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques 
disputat a Cáceres del 3 al 9 de gener. La 
selecció catalana ha tingut uns resultats 
discrets, ha quedat a l’11a posició. Paula 
Recio, capitana de la selecció, ha jugat 
tots els partits, i ha marcat un total de 
sis gols, i Aida Viloria, en tots  menys el 
primer, va marcar un total de tres gols.

L’equip es va imposar al Sant Quirze per 28 a 26 gols 
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Tant criticar el tripartit, tant des-
prestigiar Esquerra pel pacte amb 
el PSC i per haver fet president José 
Montilla, i ara, en tan sols una se-
tmana, aquells que prometien un 
Govern amb coherència, un Go-
vern catalanista que no depengués 
de ningú, fan nova consellera de 
Justícia Pilar Fernández Bozal, que 
va signar recursos contra el referèn-
dum independentista d’Arenys de 
Munt, equiparant aquest fet amb la 
instal·lació de capelles ardents de 
membres d’ETA als ajuntaments 
bascos.
El passat desembre, força gent que 
havia votat Esquerra en anteriors 
eleccions va votar CiU, en conside-
rar que el Govern de la Generalitat 
no havia defensat prou els interes-
sos del país. De ben segur que molts 
d’aquests electors veuen ara, perple-
xos, el nomenament d’una persona 
que va encarregar a un excandidat 
falangista la defensa jurídica de 
l’Estat , i que després va dir que el 
referèndum posava en perill “...la 
estabilidad política y social de Es-
paña:”
 El que més sobta del cas és el si-
lenci de determinada premsa sobre 
aquest fet. No ens volem ni imagi-
nar que hauria passat si l’anterior 
Govern tripartit hagués nomenat 
aquesta senyora consellera.
 Però, ai las, són “els de casa” qui 
ho han fet, i com que ara tornen a 
governar, convé deixar el nou pre-
sident que faci la feina ben feta. Per 
cert, la nova consellera, tampoc va 
demostrar un entusiasme excessiu 
a l’hora de coordinar la tasca de 
les administracions en el cas Palau. 
Quina casualitat, oi?

ERC
Consellers de CiU defensant 

la unitat d’Espanya

En el último pleno del año el Tri-
partito municipal compuesto por el 
PSC, ICV-EiUA y CiU presentaron 
el Presupuesto 2011.
Una vez más el PP ha sido la única 
fuerza política que hace oposición 
y se opone a unos presupuestos que 
van a profundizar aún más en la cri-
sis de  las cuentas municipales y que 
no ayudan a paliar la situación de los 
ciudadanos.
El alcalde no rebatió con datos nues-
tros argumentos en contra de estos 
presupuestos. No negó  que sus pro-
pios presupuestos dicen que el “es-
fuerzo fiscal” crece, elevándolo en  
más de 2 millones de euros ( 5% los 
directos, 140% los indirectos y un 
8% las tasas); eleva el “gasto corrien-
te”  en casi 300 mil euros, aplica el 
decretazo de mayor recorte de De-
rechos Sociales de nuestra historia 
democrática ejecutada por el PSOE-
PSC, donde le quitan a los trabaja-
dores municipales 247 mil euros. La 
inversión es mutilada en un 70%, y 
los gastos financieros aumentan un 
22%.
El alcalde tampoco nos rebate que 
este Ayuntamiento comenzará el año 
debiendo a los bancos algo más de 
21,3 millones de euros con un fuer-
te crecimiento de la deuda bancaria, 
aumentando más los intereses ban-
carios a pagar e hipotecando el fu-
turo.
Con esta situación, no podemos 
aplaudir con las orejas como hace el 
resto de grupos municipales a  unos  
Presupuestos que nos traen un híper 
endeudamiento y el mayor esfuerzo 
fiscal sufrido por los ciudadanos en 
plena crisis económica.

Una crisis de 
Presupuesto

PP

A les primeries d’un nou any, és gai-
rebé inevitable fer un seguit de bons 
propòsits per dur a terme en els mesos 
vinents. Perquè aquests tinguin possibi-
litats de reeixir caldrà que deixin de ser 
simples propòsits i esdevinguin verita-
bles objectius a assolir. Així és tant en 
la vida personal com en la política i la 
social.
Renovades les nostres energies polí-
tiques, amb un nou govern en marxa, 
ara és el moment de veure quins són els 
nostres objectius per al 2011 i quin serà 
el camí per aconseguir-los. Això és, de-
cidir com volem dibuixar el nostre futur 
immediat o si deixarem que tercers ho 
facin per nosaltres. 
El primer objectiu és fer front a la crisi, 
recuperar la nostra economia i, sobre-
tot, començar a generar llocs de treball. 
És clar que no és una feina fàcil, que 
moltes de les causes objectives escapen 
del nostre control directe; tot i això, no 
hi ha altra alternativa que fer front a la 
situació amb decisió. Un pas primordial 
per resoldre els problemes és conèixer-
ne exactament la natura. No val negar-
los, ni amagar el cap sota l’ala, ni fer en-
ginyeria de la comunicació per fer-los 
desaparèixer. Aquesta és la tasca essen-
cial d’un govern entrant: avaluar, traçar 
mil·limètricament l’estat de la qüestió.
Aquest és un moment crític. És el mo-
ment que hem de ser plenament cons-
cients que treballant plegats, sentint-
nos corresponsables del nostre futur 
col·lectiu, ens en sortirem. És un viatge 
col·lectiu en el qual ningú ha de quedar 
enrere. 
Aquest bon propòsit, esdevingut objec-
tiu, no tindrà efecte si no hi posem les 
dosis de confiança, optimisme i il·lusió 
suficients. Uns elements immaterials, 
psicològics, difícilment quantificables 
però que tenen uns efectes determinants 
en les persones, els mercats i l’economia. 
Treball, confiança i il·lusió, tres clàssics 
renovats per sortir endavant. 

2011, més enllà d’uns 
propòsits

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

el temps
DESEMBRE 2010

Temperatura mitjana: 9,1ºC • Temperatura màxima: 
20,7ºC el dia 8 • Temperatura mínima: -0,1ºC el dia 
27 • Precipitació total: 25,0 mm caiguts en 8 dies • 

Màxima precipitació en 24 h: 7,3 mm el dia 21

El passat mes de desembre es va caracteritzar pels alti-
baixos en la temperatura: malgrat que l’ambient fred i 
sense estridències va dominar bona part del mes, cal re-
marcar l’ambient molt suau que vàrem
tenir durant la setmana del oont de la Puríssima o les molt 
baixes temperatures d’alguns dies concrets, com per 
exemple el dia de Sant Esteve. D’altra banda, tot i haver 
plogut força dies, la quantitat recollida en tot el mes ha 
estat poc abundant, però tot i així una pluja molt ben cai-
guda i “aprofitada”. Per acabar, aquest any 2010 ha estat el 
més fred, com a mínim, dels últims 15 anys; i plujós, amb 
una quantitat total anual de 707,3 mm, caiguts en 89 dies 
(dels quals 19 amb tempesta i dos amb nevada).

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

Los presupuestos municipales son 
el instrumento más importante para 
desarrollar las políticas de mejora de 
la ciudad. Los aprobados para el 2011 
nos van a permitir seguir hacia de-
lante con el proyecto de ciudad que 
tenemos.
Un presupuesto que está marcado 
por dos líneas claras: por un lado, 
el equilibrio económico importante 
entre los gastos y los ingresos, con la 
correspondiente constatación de la 
contención y austeridad que requie-
re la situación actual. Por otro lado, 
el compromiso de seguir llevando a 
cabo las mejoras necesarias en inver-
siones y mantenimiento para con-
tinuar haciendo de Sant Joan Despí 
una ciudad pionera en servicios: 
guarderías, polideportivos, espacios 
culturales, mejora de calles y de to-
dos los barrios.
Nuestro alcalde, Antoni Poveda, se ha 
caracterizado siempre, y así se refleja 
en el presupuesto anual, por trabajar 
y defender las políticas dirigidas a las 
personas: políticas para garantizar y 
reforzar los servicios sociales, el ci-
vismo, la seguridad pública, la crea-
ción de trabajo, teniendo en cuenta 
nuestras posibilidades, la sostenibili-
dad y el medio ambiente.
Un nuevo equipamiento cultural y 
biblioteca en el barrio Centro; más 
zonas verdes gracias a la ampliación 
del parque de la Fontsanta; calles ac-
cesibles y adaptadas; la recuperación 
del río; una ciudad educadora en la 
que se potencie el uso del inglés; la 
mejora del transporte público y alter-
nativo como la bicicleta.
Desde el PSC de Sant Joan Despí os 
deseamos lo mejor para el año que 
acaba de empezar.

Mejoras para 
la ciudadanía

PSC

Els Pressupostos d’enguany estan con-
dicionats pels efectes de la crisi, amb 
una disminució important dels in-
gressos que s’han d’equilibrar amb la 
despesa. Tots els departaments han 
tingut en compte la contenció pressu-
postària; cal, però, respondre a les ne-
cessitats de la població i això significa 
posar l’èmfasi en les polítiques socials 
i d’ocupació. 
ICV-EUiA, amb l’Elena Embuena al 
capdavant, participem activament en 
l’elaboració del Pressupost, tan a escala 
general com des de la responsabilitat 
directa en els departaments d’Acció So-
cial i Polítiques d’Igualtat.
Per això, tot i la contenció, hi ha pro-
grames prioritaris que s’han incre-
mentat, com el d’ajuda i protecció a les 
víctimes de violència masclista “Estem 
per tu Dona”, el SAD (Servei d’Atenció 
a Domicili), preveient que la Llei de la 
dependència incorpora nous graus i 
nivells per al 2011 i la teleassistència, ja 
que és una eina de suport fonamental 
per a persones grans o amb dependèn-
cia.
En els darrers anys ha augmentat no-
tablement el nombre de veïns i veïnes 
que sol·liciten ajuda als Serveis Socials; 
per aquest motiu, hem incrementat un 
95% aquesta partida, per tal de donar 
cobertura a les necessitats urgents refe-
rides a alimentació i subministraments 
bàsics.
ICV-EUiA continuarem treballant en 
les polítiques socials i aportant propos-
tes de sostenibilitat i millora de l’entorn, 
de mobilitat, per l’accés a l’habitatge as-
sequible, d’educació, de cultura, de par-
ticipació, d’atenció a les persones: per 
als infants, la gent jove i la gent gran, 
per a qui té algun tipus de discapaci-
tat, per a les dones i per a les persones 
nouvingudes. En definitiva, per a tota 
la ciutadania, sigui quina sigui la seva 
necessitat i la seva realitat.

Pressupostos 
municipals pel 2011

ICV-EUiA
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