291

JUNY 2019
w w w.sjdespi.cat

tot a punt!

El PSC guanya les eleccions municipals
per majoria absoluta • Antoni Poveda
seguirà sent l’alcalde de la ciutat
Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

de Sant Joan Despí

El Butlletí

Gabriel Salvà,
meteosjd.blogspot.com

FEBRER

MARÇ

Temperatura mitjana: 11,1ºC
Temperatura màxima: 22,5ºC
el dia 22
Temperatura mínima: 2,4ºC
el dia 17
Precipitació total: 3,4 mm

Temperatura mitjana: 13,6ºC
Temperatura màxima: 23,4ºC
el dia 4
Temperatura mínima: 5,5ºC
el dia 8
Precipitació total: 0,2 mm

ABRIL

MAIG

Temperatura mitjana: 14,2ºC
Temperatura màxima: 22,4ºC
el dia 26
Temperatura mínima: 5ºC
el dia 5
Precipitació total: 57,2 mm

Temperatura mitjana: 16,4ºC
Temperatura màxima: 25ºC el dia
31 Temperatura mínima: 9,1ºC
el dia 17
Precipitació total: 92,4 mm
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El Butlletí no s’ha publicat
en període electoral
Aquesta publicació torna a la cita amb els lectors i lectores després de celebrades
les eleccions locals. Durant el període electoral, per tal de no incidir en la campanya, la revista d’informació municipal s’ha deixat d’editar, afectant als números
de març, abril i maig. La campanya electoral, doncs, s’ha desenvolupat a Sant Joan
Despí sense incidents, al igual que la jornada de votacions del 26 de maig. Durant
els quinze dies de campanya, els candidats i candidata han explicat les seves propostes a través de diferents actes de partit, debats organitzats per la societat civil i
força activitat a les xarxes socials. Al final de la campanya, però, el diari El Mundo
va publicar una notícia sobre una resolució de la Junta Electoral Provincial de
Barcelona que feia referència a una denúncia realitzada per un partit polític local
relativa a l’edició d’un fulletó informatiu, editat per l’empresa municipal ADSA (a
la foto), sobre la convocàtoria del periode d’inscripció per a una nova promoció
d’habitatges de lloguer protegit a la ciutat. Aquest fulletó es va editar a finals de
març, abans de la convocatòria de les eleccions municipals, i dies abans de l’inici
del període de presentació de sol·licituds per part de la ciutadania, el 4 d’abril,
seguint el criteri de necessària informació a la població. Un cop convocades les
eleccions locals, l’Ajuntament de Sant Joan Despí no ha editat cap publicació ni
generat cap informació amb presència de l’alcalde i, com deiem, fins i tot s’han
deixat de publicar els números de la revista municipal El Butlletí. L’Ajuntament
presentarà un recurs davant la Junta Electoral entenent que no hi ha hagut cap
utilització de recursos públics per a la campanya electoral.
2

Ajuntament
Policia Local
Àrea de Serveis a la Persona
Via Pública
Promodespí
Emergències
CatSalutRespon
Hospital de Sant Joan Despí
Cita prèvia
Ambulatori Les Planes
Ambulatori Centre
Centre cívic Les Planes
Centre cívic Sant Pancraç
Centre cívic Antoni Gaudí
Centre cívic Torreblanca
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Biblioteca Mercè Rodoreda
Centre d’Empreses Jujol
Centre Jujol-Can Negre
Oficina Jove
El Bulevard. Casal de joves
Poliesportiu Francesc Calvet
Poliespor. Salvador Gimeno
Oficina Local d’Habitatge
ADSA
Recollida mobles i olis
OMIC
Tramvia metropolità
Renfe
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus)
TMB (Transports Metropolitans)
Taxis
Correus
Servei Local de Català

93 480 60 00
93 480 60 10
93 477 00 51
93 480 60 40
93 480 80 50
112
061
93 553 12 00
93 567 09 99
93 477 51 51
93 373 56 53
93 477 01 37
93 477 12 11
93 477 31 34
93 477 22 68
93 477 12 82
93 267 57 02
93 267 57 01
93 373 73 63
93 477 17 62
93 373 91 07
93 477 27 09
93 477 68 20
93 373 07 61
93 477 03 11
93 480 60 40
93 480 8050
900 70 11 81
902 24 02 02
902 02 33 93
902 07 50 27
93 477 07 70
93 373 20 14
93 477 00 92

Dijous 20 de juny, tret de sortida a la festa

Festa Major molt màgica!
L’il·lusionista Mag Lari, molt popular en el món de la màgia, serà el pregoner
de la festa • Tributs a Triana i U2 a les places del Mercat i l’Ermita
El Correfoc i la Trobada de
Geganters s’avancen
al 15 i 16 de juny

Mag Lari tornarà a Sant Joan Despí però ara, com a pregoner

J

a queda molt poquet per tornar a gaudir de la Festa Major
de Sant Joan Despí. Del 20 al 24 de juny la ciutat celebra la
festa amb un ampli ventall de propostes per a tothom. El
pregó, tret de sortida oficial de la festa, anirà a càrrec del popular
artista i il·lusionista Mag Lari, conegut arreu de l’Estat pels seus
sorprenents espectacles. Serà a les 20 h, a la plaça del Mercat.
L’espectacle itinerant Heliko (19 h, plaça del Mercat) donarà pas
al pregó.
La música ens espera a la nit amb els PLEASE, tribut 100% U2
(22 h, pl. de l’Ermita, ) i Hijos del Agobio (22 h, pl. del Mercat),
homenatge als pioners del rock andalús, Triana.

Tot i que la Festa Major se celebrarà del
20 al 24 de juny, el cap de setmana previ
es faran diferents activitats, sobretot
esportives, i també de molt tradicionals, com el Correfoc i la Trobada de
Gegants. El dia 15, a partir de les 19.30
h, a la plaça del Mercat, se celebrarà un
correfoc molt especial ja que el drac de
la Colla de Diables, en Braulio, fa aquest
any el 30è aniversari. L’endemà, a partir
de les 9.30 h, es farà la XXXV Trobada de Gegants que començarà amb la
plantada davant de Torre de la Creu, a
les 9.30 h. Aquest dia també es farà la
primera caminada solidària especial 10è
aniversari de DACMA, que recollirà fons
contra el càncer de mama.

Divendres 21 de juny, activitats infantils, dansa i música

El millor tribut a ABBA arriba d’Eslovàquia

L

’espai de jocs Poblat de Cabanes (17.30 h, pl. del Centre Mercè Rodoreda)
i l’espectacle Glups, de la Cia. Sifó (18.30 h, plaça del Diamant del mateix
centre) seran les propostes per als més petits, però si el que t’agrada és la
dansa, la plaça de l’Ermita acull la XIV Mostra de Coreografies de Festa Major de
Dansadespí (19.30 h), el Freedom Dance Showcase (20.45 h) i la Mostra de Danses
de l’Esbart Dansaire (22 h). A les 20 h, l’Escola de Danza Loly Peláez farà la seva
mostra a la plaça de l’Ermita.
Però si el que voleu és rememorar una de les millors bandes dels 70, els Abba,
acosteu-vos al parc de la Fontsanta (23.30 h) per veure en directe el grup eslovac
Dancing Queen i el seu tribut. També podem riure molt amb el monòleg de David
Amor (23 h, pl. del Mercat) o passar una nit de concerts i Dj amb Farra la Paparra
al parc de Sant Pancracç (a partir de les 21 h).

Dissabte, 22 de juny, jornada completa d’activitats per a tothom

La Pegatina, la música més
divertida al parc de la Fontsanta
Tallers, espectacles infantils o un joc de pistes, altres propostes del dia

E

ncetem la tercera jornada de festa disposats a gaudir del carrer i
no parar. Els infants podran escollir entre la Festa d’Aigües (11 h, pl.
de l’Ermita), el taller d’Slime (11 h, pl.
d’Antonio Machado), el Happy Market i un taller de bombolles (18 i 19
h respectivament, al tram de vianants
del carrer John F. Kennedy) o l’Apicirc
(18 h, parc del Mil·lenari) per passar un
dissabte més que divertit en família.
Un nou joc de pistes
Adreçat a joves a partir dels 16 anys o
per a més grans de 12 anys, però acompanyats d’un adult, aquesta festa ens
proposa una nova activitat per als a qui
els agrada jugar. Es tracta d’un joc de
pistes en què ens haurem de posar en
la pell d’un detectiu per descobrir qui
ha assassinat a Sergi Prat, propietari de
la pizzeria Tomassi. Un joc que ens farà
voltar per tota la ciutat per descobrir
el culpable. El joc s’organitza en grups
d’entre 2 i 5 persones i cal fer inscripció
prèvia a l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard.
Festa al carrer Torrent d’en Negre
D’altra banda, al carrer de Torrent d’en
Negre es torna a organitzar la Diada de
Festa Major, on hi haurà, des de primera hora del matí fins passada la mitjanit, activitats infantils, concert, sopar
de i moltes més activitats. A més del
concert estrella de La Pegatina (23.30
h, parc de la Fontsanta), a les 23 h hi
haurà ball amb l’orquestra Maravella,
a la plaça de l’Ermita i Nit de Punxadiscos a partir de la mitjanit al parc de
Sant Pancraç a càrrec l’Ateneu Popular
Despí La Paparra.
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Concert de La Pegatina:
23.30 h al parc de la Fontsanta
El concert de Festa Major és una de les cites més esperades de la festa.
L’escenari central del parc de la Fontsanta vibrarà amb La Pegatina que ens
encomanarà la diversió i el bon rotllo amb les seves divertides, ballables
i enèrgiques cançons. Tot just arribats dels Països Baixos, de gira amb La
Fiesta Más Grande Tour 2019, La Pegatina presentarà a Sant Joan Despí el
seu darrer treball Ahora o Nunca, que ha comptat amb col·laboracions tan
destacades com Macaco, Eva Amaral o Rozalen. Rumba, ska, sons importats dels Balcans... tot això i molt més és el que veurem a sobre de l’escenari
a partir de les 23.30 h.
Amb 15 anys de carrera i més d’un miler de concerts a les seves esquenes,
els autors de les conegudes Lloverá y yo veré, Mari Carmen o A volar, seran
el millor revulsiu emocional per gaudir fins quedar exhaustos.

Diumenge 23 de juny, ens n’anem de revetlla

Foc i revetlles per gaudir
intensament de la Nit de Sant Joan

L

Arribada de la Flama del Canigó, música en directe a les places i la revetlla
més jove amb la Festa Lúppiter, alternatives per a la nit més curta

a nit del 23 de juny estarà reservada a la revetlles però durant la
resta de la jornada la Festa Major
ens proposa participar en moltes altres
activitats abans d’atipar-nos de coca.
A l matí podem fer un tomb per la XVI
Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava
i la VIII Trobada de Taps de Corona de
Cervesa a la plaça de l’Ermita a partir de
les 10 h; participar en el XIV Concurs
i Exposició de Pintura Benito Magallón
(11 h, pl. de l’Ermita) o per als més petits
i petites gaudir de l’Aquafesta de la Cia.
Més Tumacat (12 h, pl. del Mercat) que
ens convidarà a un refrescant espectacle
passat per aigua. Ja a la tarda, els espectacles Festa, quina festa! (19 h, pl. de Catalunya) i Mr. Alret (19 h, pl. d’Antonio
Machado) tancaran les propostes per als
més petits d’aquesta jornada.

Revetlles
als barris

Festa Lúppiter, la
revetlla de la gent
jove al parc de la
Fontsanta, a la mitjanit
Un xou amb speaker, DJ,
sortejos, efectes especials i música lliure de
discriminació sexista...
Recorda, fes-te responsable i gaudeix de la festa
sense alcohol.

Arribada de la Flama del Canigó,
Nit del Ros (foguera de Sant Joan),
19.45 h, pl. del CC Mercè Rodoreda 23.45 h, parc del Mil·lenari

Passeig del Canal, 21 h
Sopar de carmanyola organitzat
per l’AV El Pi i Ateneu La Paparra
Pl. de l’Estatut, 23 h
Sopar de germanor amb
l’orquestra Solimar
Pl. de M. A. Capmany, 23 h
Ball amb l’orquestra Glacé
Pl. de l’Ermita, 23 h
Ball amb l’orquestra Odisea
Pl. del Mercat, 23 h
Ball amb l’orquestra Texas
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Dilluns 24, final de traca per a la Festa Major

Música i espurnes, la cirereta del pastís
La festa d’enguany s’acomiadarà amb el Piromusical però abans ens omplirem de
colors amb la Festa Holi o una bona remullada al tobogan infinit

E

l 24 de juny direm adéu a la festa.
Abans, però, ens queda una jornada
atapeïda d’activitats que començarà
amb una ballada de sardanes a les 11.30 h a
la plaça de l’Ermita i continuarà amb el refrescant tobogan infinit que s’instal·larà al
pont del Marquès de Monistrol (de 10.30
a 13.30 h). Si la teva opció és més cultural, et convidem a fer l’itinerari Jujol (11
h), al tradicional concert de sarsuela Tres
Tenors (19 h, Teatre Mercè Rodoreda), a
gaudir de les havaneres amb el grup PortBo o de l’espectacle Antipasti (19.30 h, pl.
de Catalunya), una proposta per a tota la
família on veurem com treballa el xef Marcelo Mascarpone i el seu adjudant Pepino
Pepperoni.
No et quedis sense
els pols de colors per a la Holli
Abans de l’adeu definitiu amb el Piromusical, tens una cita al parc de la Fontsanta
amb el Holi Festival, un espectacle de dansa índia amb espectacle, música, cercavila
de colors i, per descomptat, explosió de
colors. Pots comprar els pols de colors a
l’Oficina Jove i El Bulevard fins al 21 de
juny.

Tobogan infinit, 10.30 h,
pont de Marquès de Monistrol

El piromusical, 22.45 h,
parc de la Fontsanta

Holi Festival, 19.30 h, parc
de la Fontsanta

Torna la
Ruta de la
tapa
36 bars i restaurants
s’han sumat a la ruta més
saborosa, la de la tapa.
Beguda i tapa per 2,5
euros! Vota a la millor
tapa i optaràs a un premi
de 100 euros a gastar en
consumicions.
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Estarà tancada del 25 de juny fins a mitjan setembre

La biblioteca Miquel Martí i Pol
redistribuirà els espais per fer-la més actual
S’adaptarà als nous usos i necessitats de la ciutadania · La biblioteca Mercè Rodoreda
romandrà oberta durant tot el mes d’agost, mentre la Miquel Martí i Pol estigui en obres

L

a biblioteca Miquel Martí i Pol
tancarà les portes del 25 de juny
fins a mitjan setembre per dur
a terme una redifinició d’espais que
doni una visió integral adaptada al nou
model de biblioteca contemporània.
Inaugurada el 1995, el centre ha patit
al llarg d’aquests 24 anys petites intervencions per ajustar els espais a les
necessitats però cap redefinició com la
que ara s’enceta. El projecte inclou un
aula multimèdia, es crearan sales de
treball en grup, un espai ‘lounge’, més
còmode, per atreure un públic més
jove i s’intervindrà a l’espai infantil. La
nova redistribució anirà acompanyada
de la reforma integral del sostre, nova
il·luminació, renovació de part del mobiliari i la modernització de la xarxa
digital.
Així, a la planta d’accés, s’ubicarà l’espai

‘lounge’, una zona lúdico-cultural on
també hi serà el fons documental de
CD, pel·lícules, novel·la, còmic, revistes, etc. El fons documental de ficció hi
serà en aquesta planta.
A la planta baixa, s’ubicarà una sala
multimèdia, sales per a petits grups, les
taules d’estudi i el fons documental de
no ficció, a més d’espais de lectura amb
seients i butaques en un extrem amb
il·luminació reforçada.
Una nova zona infantil
Un dels canvis més destacats de la nova
redefinició serà la zona infantil i la sala
de petits lectors que es reorganitzarà de
tal manera que quedarà una secció destinada a lectors i lectores de fins als 10
anys amb taulell propi. Amb l’objectiu
de mantenir el servei, mentre durin les
obres la biblioteca Mercè Rodoreda

Vehicles elèctrics. La Policia Local continua amb la renovació del seu
parc mòbil amb l’objectiu de fer-lo més sostenible, i recentment han
incorporat dues motocicletes i una furgoneta elèctiques. Les dues motocicletes tenen una autonomia de 93 quilòmetres i zero emissions. La
furgoneta, amb una autonomia de 200 quilòmetres, està homologada
per fer les funcions d’oficina d’atestats i d’unitat mòbil policial i disposa
també d’un equip DAE (desfibril·lador automàtic extern). Aquest any
es compraran dues motocicletes i un turisme de suport també elèctrics.

La biblioteca es va inaugurar l’any 1995

obrirà tot el mes d’agost. La previsió és
que les obres estiguin enllestides a mitjan del proper mes de setembre.

Desfibril·ladors al carrer. Sant Joan Despí disposa de set nous desfibril·ladors externs automàtics
(DEA) a la via pública i a l’exterior de diferents
equipaments. Aquests, que permeten una ràpida
resposta en cas que una persona pateixi una aturada cardíaca, complementen la xarxa desplegada en
13 equipaments. Els nous es troben a l’exterior de
l’Ajuntament, els centres cívics i els centres culturals Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol.
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ELECCIONS LOCALS

Els socialistes revaliden la majoria absoluta i obtenen 11 regidors de 21

Antoni Poveda seguirà d’alcalde en
guanyar el PSC les eleccions municipals
Amb una participació del 68,25%, el PSC és el partit més votat amb 7.929 dels vots
emessos a la ciutat, un 45,9%. La segona força és ERC, que duplica representació i
obté 4 regidors, seguida de Ciutadans (2), En Comú (2), Podemos (1) i Junts (1). El
Partit Popular queda fora del plenari

11 (11)

4 (2)

regidors i regidores

2 (2)
2 (2)

El Ple Municipal
2019-2023

1 (2)
1 (1)

Entre parèntesi, resultats obtinguts a la ciutat a les eleccions municipals de 2015 (SJD En Comú va concòrrer
com ICV-EUiA, JuntsxSJD com CiU i Podemos com Síqueespot/Sísepuede)

L

a ciutadania ha tornat a donar confiança a la candidatura encapçalada per l’Antoni Poveda per continuar al
capdavant del govern municipal quatre anys més. A les
eleccions municipals del passat 26 de maig, el PSC ha revalidat
la majoria absoluta obtenint 7.929 vots (el 45,89%), cosa que
significa el manteniment dels 11 regidors i regidores amb el que
ja comptava plenari municipal.
La segona força ha estat ERC-AM amb 2.742 vots (15,87%) i
quatre representants, dos més que a l’anterior mandat; la tercera
Cs amb 1.656 vots (9,59%) obté 2 regidors, repetint representació, igual que SJDespí En comú-ECG, amb 1.626 vots (9,41%);
la cinquena formació és Podemos, amb 1.038 vots (6,01%) i un
regidor (en perd un en relació a fa quatre anys); i la sisena és
JxSJD-JUNTS que, amb 1.015 vots (5,88%), manté el regidor
que al 2015 va aconseguir CiU.
El PP amb 672 vots (3,89%) perd el regidor que tenia i que8

da sense representació a l’Ajuntament, igual que Societat Justa Despí (379 vots, un 2,19%) i FES-Sant Joan (109 vots, un
0,63%), formacions que no han arribat al 5% dels vots emesos
necessaris per aconseguir presència a la sala de Plens.
En aquestes eleccions han votat 17.329 electors, el 68,25% de les
25.391 persones censades, havent-hi 52 vots nuls i 111 en blanc.
Eleccions Europees: els socialistes també guanyen
En les eleccions europees convocades també el 26 de maig, a
Sant Joan Despí el PSOE ha estat la força més votada amb 5.708
vots (el 33,72%); la segona força ha estat AHORA REPÚBLICAS amb 2.745 vots (16,22%); la tercera JUNTS amb 2.739 vots
(16,18%); la quarta PODEMOS-IU amb 1.981 vots (11,70%); la
cinquena Cs amb 1.805 vots (10,66%); i la sisena PP amb 842
vots (4,97%).
La participació en aquests comicis ha estat del 68,25%.

REGIDORS I REGIDORES ELECTES

Antoni Poveda (PSC) serà de nou alcalde

Josep Bracons (ERC)

José Luis Cerro (CS)

PSC: Antoni Poveda • Belén García • Àlex Medrano •
Judith Riera • Julio Jiménez • Núria Ros • Cristian Rastrojo
• Francesca Estradé • José Carlos García • Eugenia Sánchez
• Ginés Ros ERC: Josep Bracons • Mar Besses • Lluís Fabrés
• Mònica Jacas C’S: José Luis Cerro • Sergio Postigo En
Comú: Margi Gual • Antonio Pérez Podemos: Rafael
Roldán Junts: Jordi Elias

Margi Gual (En Comú)

Rafael Roldán (Podemos)

Jordi Elias (Junts)

Constitució del nou Ajuntament
Un cop realitzades les eleccions, la constitució del nou Ajuntament es produirà el vintè dia l’endemà de la jornada
electoral, és a dir, el 15 de juny. El primer pas serà la constitució de l’anomenada Mesa d’Edat, formada pel membre
electe més jove i el més gran, i la secretària de l’Ajuntament. Aquesta mesa comprova les credencials i acreditacions de
la personalitat dels regidors i regidores, declarant constituïda la Corporació si concórre la majoria absoluta dels regidors i regidores electes. Una vegada constituïda, els regidors i regidores electes prenen possesió del càrrec. Després,
cada llista presenta els seus candidats i candidates i es vota. El representant que tregui la majoria serà investit alcalde o
alcaldessa. L’Ajuntament de Sant Joan Despí està compost per 21 regidors i regidores, així que per obtenir la majoria és
necessari sumar un mínim d’11 regidors. El nou Ple continuarà format per 13 homes i 8 dones.

Normalitat en la jornada electoral
La jornada electoral del 26 de maig es
va viure a la ciutat a sense inicidents i
amb més participació que als comicis
locals de 2015 (que va ser d’un 60,41%
front el 68,25% de les eleccions locals
d’enguany). Els nou col·legis electorals
de Sant Joan Despí –els habituals de
les convocatòries electorals recents–
van obrir amb normalitat a les 9 del
matí per recollir els vots dels electors
i electores convocats a les eleccions
municipals i al Parlament Europeu.
Un total de 25.391 ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí tenien
dret a vot en aquests comicis respecte
els 24.983 que estaven censats ara fa
quatre anys.
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LA CIUTAT

La ciutat renova espai públic i equipaments
Sant Joan Despí ha millorat recentment carrers i equipaments municipals i
s’han obert nous espais a la via pública per al gaudi de la ciutadania

La intervención se ha desarrollado entre las calles Gran Capità y Mare de Déu de la Mercè

La calle Indústria,
como nueva
La remodelación ha permitido
ampliar aceras, renovar la red
de agua y de alcantarillado,
además de mejorar el
alumbrado público

L

a calle Indústria, en el barrio de Les Planes, luce como nueva después de
las obras de remodelación que se han realizado en los últimos meses. Siguiendo la filosofía de intervención urbanística realizada en otras vías de
la ciudad, la “nueva” calle apuesta por dar más protagonismo al peatón con
aceras más amplias y espacios de descanso para el vecindario con la colocación
de bancos y sillas. Además de reordenar la zona de aparcamiento, la reforma
ha permitido renovar la red de agua y la del alcantarillado y se ha sustituido el
alumbrado público incorporando iluminación led, más sostenible y eficiente.
La reforma de la calle se ha completado con la plantación de nuevos árboles,
de un porte menor para evitar las posibles molestias que ocasionaban anteriormente las especies que ahora han sido sustituidas.
Las obras se han centrado en el tramo situado entre las calles Gran Capità y
Mare de Déu de la Mercè.

Rius i Taulet, más espacio para los peatones
Esta primavera también han finalizado las obras de ampliación y mejora integral de una de
las aceras de la calle Rius i Taulet, en el tramo ubicado entre la avenida de Barcelona y la plaza
Rosa Sensat. La acera ha pasado de los 2,10 m a los 3,50 m, se han plantado árboles -hasta ahora inexistentes- y se ha renovado el alumbrado con tecnología led además del alcantarillado.
Mientras se construyen los pisos del sector Metalarte se ha habilitado una acera provisional.
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La tinenta d’alcalde, Belén García, i l’alcalde, Antoni Poveda, visitant el nou
parc urbà a tocar de l’avinguda de Barcelona

El Centre estrena parc i zona infantil
El nou espai verd i la zona de jocs infantils s’han edificat entre el carrer Francesc Macià,
el passeig del Canal i l’avinguda de Barcelona

L

a ciutat compta des d’aquest mes de maig amb un nou parc
i una zona de jocs infantils en part dels terrenys que ocupava un edifici il·legal ubicat dentre el passeig del Canal, el
carrer Francesc Macià i l’avinguda de Barcelona. Aquesta nova
zona d’esbarjo, de 5.000 m2 aproximadament, disposa d’espais

Nous vestidors i grades
al Camp Municipal de
les Planes

enjardinats i bancs i d’una gran zona infantil amb jocs inclusius
a tocar del passeig del Canal. Aquest nou espai ciutadà es finalitzarà definitivament amb una zona d’aparcament per a una vintena de vehicles i la unificació, amb una plataforma elevada, de la
nova plaça i el carrer de Francesc Macià.

Els jugadors i jugadores del FC Levante Las Planas ja han estrenat els nous vestidors després de la remodelació integral realitzada per l’Ajuntament al Camp Municipal de les Planes. Als deu vestidors (vuit per als equips i dos d’àrbitres) s’han
substituït totes les instal·lacions dels subministraments, s’ha col·locat un nou paviment, lavabos, dutxes i mobiliari. Per últim, s’ha ampliat el nombre de seients a
les grades, de 300 a 500, i s’ha millorat la coberta interna que protegeix les grades.
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Les obres d’ampliació del poliesportiu municipal
Salvador Gimeno, a punt de finalitzar
El nou volum exterior, de 300 metres quadrats, ampliarà els espais de
la sala de fitness i incorporarà noves pràctiques esportives

La previsió és que les noves instal·lacions estiguin a ple rendiment durant les properes setmanes

E

l poliesportiu Salvador Gimeno posarà en marxa en
les properes setmanes la nova zona ampliada que
s’està acabant de construir per fer més gran la sala
de fitness, que oferirà més serveis i donarà resposta a l’alta
demanda esportiva que hi ha entre la ciutadania de Sant
Joan Despí.
La intervenció ha fet créixer el poliesportiu en 300 metres
quadrats més gràcies a la construcció d’un annex volumè-

tric exterior a la banda del carrer de la Creu d’en Muntaner
que quedarà integrat en l’actual sala de fitness, a la primera
planta del poliesportiu. Un cop acabades les obres, la sala
oferirà més serveis i un nou espai destinat a la pràctica
d’una nova modalitat esportiva, l’entrenament funcional.
El poliesportiu Salvador Gimeno, el segon centre esportiu
d’aquestes característiques que es va construir a Sant Joan
Despí, es va posar en marxa ara fa 16 anys.

4 pistas de pádel más
en el Tennis Despí
El Àrea Metropolitana de Barcelona ya ha finalizado las obras de construcción de cuatro nuevas
pistas de pádel en las instalaciones de Tennis
Despí. Ahora, el centro deportivo cuenta con
13 pistas de este tipo. De las cuatro pistas, una
de ellas tiene las condiciones de pista central incorporando una grada lateral para espectadores.
Los nuevos espacios deportivos se han dotado
con iluminación de bajo consumo independiente para cada una de ellas.
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Entra en servei la
passarel·la que
uneix Torreblanca
i Les Begudes
La infraestructura millorarà
la connexió amb un sector
en ple desenvolupament

El terra de la passarel·la simula el trencadís modernista tan identificatiu de Sant Joan Despí

L

a passarel·la per a vianants i ciclistes que connecta el barri de
Torreblanca i les Begudes, a l’entorn de la Ciutat Esportiva del
FC Barcelona, ja està operativa. La infraestrutura creua per damunt de les vies del tren, entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer
de Francesc Macià, tot connectant dues zones que fins ara estaven
separades per la línia ferroviària.
L’accés es fa mitjançant rampes totalment accessibles, tot i que al
costat sud (les Begudes) també s’hi pot accedir a través d’escales. La
passarel·la i les rampes tenen una amplada superior als dos metres i
compta amb il·luminació de led, més eficient i menys contaminant.
El paviment simula el trencadís modernista, recordant el patrimoni
de la ciutat. Aquesta nova via de comunicació millora la mobilitat
de l’entorn ja que connecta el barri de Torreblanca i el sector de les
Begudes afavorint la connexió de la xarxa ciclable. L’Ajuntament ha
sol·licitat a la Junta de Compensió, encarregada de la urbanització del
sector, que enceti les millores necessàries per millorar l’adherència
quan plou ja que s’han detectat algunes incidències. Paral·lelament
estan a punt de finalitzar les obres d’urbanització dels nous vials,
zones verdes i places del sector de Les Begudes on destaca un gran
parc amb zones infantils, una pista poliesportiva, etc. L’ordenació urbanística de l’entorn contempla l’edificació d’habitatge protegit com En la imatge superior s’aprecia l’estat actual de la urbanització, pràcticament
ara els 84 pisos a preu concertat que ja s’estan construint.
finalitzada. En la inferior, el sector quan es va començar a urbanitzar
13

3 furgons de neteja amb
aigua a pressió i 1 vehicle
tipus pick-up també amb
aigua (elèctrica)

I TAMBÉ: 2 equips
de neteja de xiclets;
5 bufadores i 2
desbrossadores
elèctriques · 1
furgoneta supervisor
de neteja (elèctrica)

5 escombradores (1
elèctrica), dues d'elles
amb perxes amb aigua
per netejar

4 camions de recollida
de càrrega bilateral
(tots de gas)

Es desplega el nou sistema de
recollida d’escombraries i neteja
A més de la renovació de la maquinària de la recollida de residus i de la neteja, la
ciutat ha estrenat contenidors amb més capacitat, més moderns i funcionals

S

ant Joan Despí ja ha desplegat completament el nou
sistema de neteja viària i recollida d’escombraries amb
l’entrada en servei de la nova maquinària i contenidors
de residus. En total hi han 29 vehicles (alguns funcionen amb
gas natural o són elèctrics o híbrids), maquinària i equips de
diferents dimensions destinats a la recollida d'escombraries i
al manteniment de l’espai públic. La incorporació de més vehicles ha permès reorganitzar els horaris tot intentant recollir
el mínim de contenidors en horari nocturn.
Amb l’entrada en marxa de la contracta s’incrementen serveis
i es reforcen d’altres, com ara la recollida del cartró comercial.
Els comerciants deixen el cartró al costat del l’establiment de
dilluns a dissabte (20 hores) i un vehicle destinat a aquest servei, el recull. Altres serveis que s’incrementen són la recollida
d’envasos i l’orgànica, a més a més de reforçar la neteja dels
contenidors i els seus voltants. El sistema es complementa
amb tres furgons amb equip d'aigua a pressió i un vehicle petit que també incorpora la possibilitat de netejar amb aigua.
La renovació també ha permès incorporar cinc bufadors elèc-
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trics que donen suport a la neteja en moments puntuals, com
ara grans esdeveniments, com Carnaval o Festa Major, a més
d'un equip destinat a l'eliminació de xiclets i una desbrossadora per a les males herbes.
Desplegament dels contenidors
Però a més de la maquinària, el desplegament de la contracta ha dotat la ciutat de nous contenidors d’escombraries amb
més capacitat, fet que reduirà el número de containers al carrer. Totalment metàl·lics –més resistents als atacs vandàlics–
incorporen pedals i manetes (en el cas dels contenidors de
rebuig i d’orgànica), diferents obertures (paper, el vidre i els
envasos i estan equipats amb un sistema d’identificació i pesatge que permetrà gestionar i reorganizar la recollida.
En total s’han instal·lat 619 contenidors en 109 àrees de recollida –fins ara hi havia 116 àrees i 658 contenidors– essent
els de rebuig (color gris) els que més es redueixen: 190 de
rebuig; 104 de vidre; 109 de paper; 109 d’envasos i plàstics, i
107 d’orgànica.

2 camions de recollida de
càrrega posterior per a la
recollida de cartró comercial
(els dos, de gas)

2 camions petits
amb grua (1 híbrid)

2 camions amb
cisterna per fer
baldeig

Què va
a cada
contenidor?
per tal de reciclar
més i millor, cal
llençar cada residu
al contenidor
corresponent
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La App se puede descargar gratuitamente para versiones Android e IOS

Aplicación para comunicar incidencias
en la vía pública desde el móvil
Las nuevas tecnologías, aliadas para mantener el espacio público
en buen estado y atender a la ciudadanía

E

l Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha puesto en
marcha la aplicación móvil, 'Sant Joan Despí Net',
para comunicar incidencias en la vía pública y
facilitar, de este modo, que se puedan resolver lo antes
posible. Ponerla en marcha es muy sencillo. El usuario
o usuaria tiene que descargarla a través de App Store o
Google Play (sistemas Android e IOS, respectivamente)
e introducir un correo electrónico en el que recibirá una
contraseña para poder entrar en la aplicación. A partir
de ese momento, cada vez que un ciudadano o ciudadana detecte una incidencia en la vía pública puede hacer

una foto y enviarla sin necesidad de introducir ninguna
dirección ya que la imagen está geolocalizada e indica
exactamente el lugar donde se ha detectado el problema.
Una vez solucionada la incidencia será notificada a la
persona que lo ha enviado. También es posible comunicar el problema a través de la web sjdespi.cat entrando
en el apartado "civismo y uso del espacio público”, donde
está disponible la versión web de esta aplicación.
Esta nueva herramienta sólo está destinada a mejorar las
incidencias en el espacio público; para comunicar otras
problemáticas, existen otros canales.

L’objectiu de l’aplicació és agilitzar la resolució d’incidències a l’espai públic
a través dels suggeriments de la ciutadania
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Més d'un centenar de persones participen en un càsting fotogràfic

Veïns i veïnes ens conviden a tenir
la ciutat neta i reciclar més
La ciutadania, protagonista de la campanya de conscienciació que acompanya
la posada en marxa del nou servei de neteja i recollida de residus

C

oincidint amb el desplegament dels nous contenidors i de la maquinària de neteja, l’Ajuntament va
convidar la ciutadania a participar en la imatge de
la campanya informativa per conscienciar-nos sobre la necessitat de reciclar més i millor i de mantenir la ciutat més
neta. 118 persones de totes les edats i barris van participar
en el càsting fotogràfic –convocat a través de les xarxes so-

cials municipals– per escollir els veïns i veïnes que hem
pogut veure en diferents suports com tanques, mupis (suports publicitaris al carrer) o banderoles. Qui millor que
els mateixos veïns i veïnes per conscienciar-nos?
T’apuntes a tenir una ciutat ben neta? i T’apuntes a reciclar
més i millor? són els dos missatges clau que vol transmetre
la campanya.

T ’apuntes a tenir
una ciutat ben neta?

T ’apuntes a tenir
una ciutat ben neta?
T ’apuntes
a tenir
una ciutat
ben neta?

T ’apuntes
a tenir
una ciutat
ben neta?

Un trencadís amb colors blaus i verds. Com podeu veure en les imatges, el trencadís, una tècnica decorativa molt utilitzada al
modernisme, i que està estretament lligat a Sant Joan Despí gràcies al ric patrimoni que conservem d’aquesta època, té un lloc
molt destacat en la campanya. Amb tonalitats verdes i blaves en funció del missatge (verd per al reciclatge, blau per a la neteja),
aquest trencadís decora una icona molt utilitzada per referir-se a una ubicació. El missatge és clar: aquí s’ha de reciclar i aquí cal
mantenir la ciutat neta. Tot amb Jujol i el modernisme com a element identificador de la ciuitat.
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Moltes gràcies a tots i totes!
Compartim a El Butlletí les cares de les 118
persones que han participat al càsting per
escollir la imatge de la campanya informativa que ens consciencia sobre la necessitat
de reciclar i de mantenir una ciutat neta.
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Més eines per desenvolupar el teixit empresarial

Un nou portal web millora
la recerca de locals i naus
El portal www.bcnsud.com facilita la trobada
d’espais i la consulta de les seves característiques

El portal www.bcnsud.com, una nova eina on line per millorar el sector econòmic

L

’Ajuntament de Sant Joan Despí i el d’Esplugues, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, han posat en marxa www.bcnsud.com,
un portal web que facilita la recerca de naus industrials, oficines i locals
per engegar un projecte econòmic. Aquesta eina permet consultar les ofertes
vigents i proporciona informació sobre les característiques més rellevants
dels espais: ubicació, superfície, preu, alçada de la nau, potència instal·lada,
dades de contacte, etc.
Paral·lelament, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona col·laboren en una altra eina de recerca de naus, magatzems
i oficines, similar a l’impulsada per totes dues ciutats, i que es pot consultar a
través del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (www.amb.cat).

Premis amb molt de gust

El PSC guanya les
eleccions generals a
Sant Joan Despí
El PSC va ser la candidatura més votada
en les eleccions al Congrés dels Diputats
del 28 d’abril de 2019 amb un 31,80%
dels vots emesos. ECP-Guanyem el canvi ha estat la segona força política més
votada amb un 18,94% dels vots, seguit
d’ERC (17,40%), Cs (13,90%), Junts per
Catalunya (5,70%) i el PP (4,76%).
La participació ha estat del 82,58%, amb
un augment de 11,49 punts respecte als
comicis de 2016. Podeu consultar tots
els resultats al web sjdespi.cat.

Cita prèvia a
l’Organisme de
Gestió Tributària
L’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) ha posat en marxa el servei de
cita prèvia. Amb la finalitat de millorar
l’atenció presencial, l’ORGT ha decidit
establir de forma obligatòria aquest servei per a la majoria de tràmits i consultes que erquereixen els contribuents. El
servei s’implanta ara que ja és possible
realitzar la majoria de tràmits des de la
seu electrònica de l’organisme. El servei es pot sol·licitar de forma virtual a
https://orgt.cat/cites o contactant amb
el número 93 202 98 02.

Lliurament dels guardons a les millors tapes i cambrer del QuintoTapa
L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha lliurat els premis
de la primera edició del Quintotapa, una ruta gastronòmica
organitzada per l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix
Llobregat (AGT) amb la col·laboració de l’Ajuntament que va es
va fer a la ciutat al mes de març. El premi a la millor tapa se’l va
endur el plat Forets Gam (del restaurant L’Oucomballa); la segona
va ser per al restaurant Can Nanclares pel plat Arepa amb Calçot,
i el tercer per a l’establiment PJ Belmonte per la Truita de Calçot
& Ibèric. El guardó al millor cambrer va recaure en Iván Pompas
d’EL RANCHO. A més es van donar dos premis de 300 i 100
euros entre la clientela que va participar i un de 60 per a la millor
foto compartida en Instagram.
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Hasta el 15 de junio, abierto el plazo de presentación de solicitudes

El Ayuntamiento contratará a 44 personas
en el marco de nuevos planes de empleo
También se ha abierto el plazo para la contratación, este verano, de una treintena
de jóvenes que han acabado sus estudios, vinculados al programa Work Experience

E

l Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha abierto la convocatoria de nuevos planes de empleo financiados con fondos
municipales, de la Generalitat de Catalunya y de la Diputació de Barcelona, a través de los cuales se contratarán a 44 personas durante seis meses para trabajar en diferentes departamentos municipales. Las personas interesadas pueden inscribirse en
Promodespí hasta el próximo 15 de junio con el objetivo de incorporarse a partir del 1 de julio. Como en anteriores ediciones,
los planes de ocupación se dirigen a personas desempleadas en
los que se priorizan colectivos especialmente vulnerables, como
personas en situación de desempleo de larga duración, mayores
de 45 años y mujeres. Las personas contratadas trabajarán en el
mantenimiento y mejora del espacio público; en el ámbito admi- El objetivo del programa Work Experience es ofrecer una primera oportunidad
laboral a jóvenes que han acabado estudios superiores
nistrativo y de atenció al público y gestión interna.
Nueva edición del Work Experience
Pero este no es el único programa de empleo que se pone en marcha ya que el 1 de julio también se incorporarán 30 jóvenes en el
marco del Work Experience, una primera oportunidad laboral
para jóvenes que hayan finalizado recientemente sus estudios con
el objetivo de que puedan adquirir experiencia. Las personas interesadas en participar han de cumplir los siguientes requisitos:
tener entre 18 y 30 años; estar empadronado en Sant Joan Despí;
haber finalizado desde 2016 (o pendiente de finalizar en 2019)
una formación profesionalizadora (ciclos formativos, grados uni-

versitarios, másters o certificados de profesionalidad) y no estar
trabajando. Las personas interesadas pueden realizar la inscripción de manera on line a través de la página web promodespi.
sjdespi.net hasta el 11 de junio. Los días 11 de junio y 12 de junio
se harán las sesiones informativas y de selección. Los jóvenes, que
estarán contratados durante el mes de julio podrán desarrollar su
trabajo en departamentos como Participación Ciudadana (casals
de verano); Acció Social, Cultura (Oficina de Turismo de Can
Negre), Territorio, Sanidad, Promoción Económica, etc. Para
más información pueden dirigirse a Promodespí.

Ubicat, un programa de asesoramiento para
mejorar el acceso al mercado laboral
Ya está en marcha una nueva edición del programa ‘Ubicat’
con el objetivo de desarrollar actuaciones de orientación,
acompañamiento a la inserción y apoyo ocupacional de las
personas desempleadas.
El programa ofrece –a través de un equipo de dos técnicos–
orientación, asesoramiento y apoyo a la búsqueda de empleo
de manera individualizada y en función de las necesidades
de los participantes. Cada persona, a través de un trabajo
individual o grupal, podrá desarrollar competencias y habilidades para mejorar el acceso al mercado laboral. El programa está dirigido a personas que buscan trabajo y necesi-

tan apoyo y acompañamiento para que la búsqueda sea más
efectiva. Las personas interesadas pueden participar inscribiéndose a través del web de Promodespí (www.sjdespi.net/
promodespi/ ), mediante el correo electrónico promocio@
sjdespi.net o bien de manera presencial en las dependencias
de Promodespí (calle John F. Kennedy, 8). De las 51 personas que participaron en la edición anterior, el 87% encontraron trabajo. El proyecto está subvencionado por el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya y por el Servicio Público
de Empleo Estatal del Ministerio sde Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.
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L’alumnat de primària visita l’Ajuntament

Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Espai 3

Espai 3

Roser Capdevila

El Brot

Joan Perich Valls

Gran Capità
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Roser Capdevila

Coneixent l’administració més propera a la
ciutadania. En els darrers mesos, l’alumnat de tercer de
primària a l’Ajuntament -en el cas d’El Brot, l’alumnat corresponia als cursos de 4t i 5è- han visitat el consistori en el
marc de l’activitat ‘Coneguem l’Ajuntament’. Durant la visita,
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, els rep a la
Sala de Plens i conversa amb els nens i les nenes responent
a les seves preguntes i dubtes respecte al funcionament de
l’Ajuntament.

Premis dels Treballs de Recerca,
un reconeixement a la feina ben feta
Els guardons distingeixen la investigació que fa l’alumnat de segon de
batxillerat en els seus treballs de recerca, indispensable per acabar el cicle

A la imatge, l’alumnat
premiat amb l’alcalde,
Antoni Poveda, el jurat
del certamen i les directores i director dels
instituts participants

Àmbit Ciutat: primer premi, Carla Rodríguez per El son en l’adolescència de Sant Joan Despí
Àmbit Ciències Socials, Arts i Humanitats: primer premi, Silvia Quilez per Spanish speakers as language
leaders, segon, Marc Delgado per La màgia del vot a l’escó i accéssit, Júlia Cabello per La imatge de la dona, un
negoci rentable.
Àmbit Científic i Tecnològic: primer premi, Marina García per Desxifrant la màgia: la química darrera dels trucs
de màgia i segon, Pau Trillo per Impressores 3D: de l’eufòria a la realitat
Premi especial Llengües estrangeres: Carlos Pacheco per Conduct disoders in childhood and adolescence

Un reconeixement a l’esforç, la investigació i l’estudi.
L’Ajuntament ha lliurat els premis de la XIV edició dels
Premis Treballs de Recerca entre l’alumnat de segon de
batxillerat dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, Francesc
Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu Instructiu. En total es van fer
una quinzena de reconeixements als treballs premiats, ac-

céssit i finalistes d’aquest certamen que vol posar en valor
la feina de l’alumnat de segon de batxillerat que per finalitzar els seus estudis han de preparar un exhaustiu treball
d’investigació. Els premis corresponen a quatre categories:
Ciutat, Ciències Socials, Arts i Humanitats, Científic i Tecnològic i Premi especial Llengües Estrangeres.

Emprenent des de les aules amb visió de futur

L’alumnat de l’ESO i de cicles formatius dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Salvador i Pedrol, l’Ateneu
Instructiu i Gran Capità que han participat aquest curs en
la cinquena edició del programa Be an entrepreneur van
cloure el programa a la seu de Bayer España, a Sant Joan
Despí, on van presentar els projectes en els quals han estat

treballant aquest curs. Be an entrepreneur és un programa
destinat a transmetre entre els joves estudiants l’interès
sobre l’emprenedoria i s’ha desenvolupat íntegrament en
anglès. Durant el curs, els i les joves han treballat en una
idea de negoci i han après tècniques per ajudar-los a desenvolupar el seu talent emprenedor.
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Festa d’aniversari el 14 de juny al Teatre Mercè Rodoreda

El Centre de Formació de Persones
Adultes Jujol arriba a les quatre dècades
L’escola, que va començar a caminar el curs 1978-1979, ha esdevingut un
dels centres de referència del seu àmbit al Baix Llobregat

A l’esquerra, l’escola quan es feien classes al Centre Cívic Sant Pancraç, als 90, i a la dreta, la classe d’informàtica del centre actual

A

mb prop de 600 alumnes, el
Centre de Formació de Persones
Adultes Jujol, ubicat al carrer del
Tambor del Bruc, és el tercer centre amb
més matriculats del Baix Llobregat i es
pot sentir orgullós d’oferir tots el ensenyaments d’una escola d’aquestes característiques. Unes dades més que positives
per a una escola que va començar a caminar el curs 1978-1979 amb 164 alumnes i 250 persones en llista d’espera. Així
ho recorda la Pepa Valdevira, mestra des
de 1979 i primera directora del centre

“aquella era una època de lluites sindicals i de moltes reivindicacions en tots
els àmbits, educatiu, sanitari... Va ser
la persistència de l’Associació de Veïns i
Veïnes de les Planes la que va aconseguir,
juntament amb la inspectora de zona i la
Coordinadora d’Escoles d’Adults, que es
posés en marxa l’escola”. En aquells inicis
convulsos, l’escola depenia administrativament de l’antiga escola Pascual Cañís,
però es va instal·lar a uns locals del carrer
Seu d’Urgell (actual seu de l’Associació
Estel). En aquella època Sant Joan Despí

no tenia res a veure amb el que coneixem
avui dia, explica la Victoria Córdoba,
mestra i exdirectora del centre, que es va
incorporar a l’escola de persones adultes
contractada per l’Ajuntament “la demanda era tan alta que aviat es van començar
a fer classes en un local del carrer Frederic Casas amb el carrer Major, i fins i tot
a aules de l’escola Sant Francesc d’Assís”.
Era l’Escola Municipal del Casc Antic.
Tant la Pepa com la Victòria coincideixen a destacar les ganes d’aprendre que
hi havia, però també les moltes man-

Alumnes d’ahir i d’avui
La Lídia Ferri va formar part de la primera promoció de l’escola: “Recordo que la primera feina que ens van
encomanar era preparar un debat sobre la Constitució que s’havia de votar al desembre d’aquell any”. Engrescada pels moviments veïnals i socials de l’ època es va matricular, en part, per donar suport a la reivindicació
de tenir aquesta escola “tot estava per fer i tots anàvem a una”. Ara, ja jubilada, ha tornat a l’escola per estudiar
Lídia Ferreri, alumna del curs 19781979, i 2018-2019
informàtica “perquè cada vegada és més necessari estar al dia” i, 40 anys després, el canvi ha estat més que
notable “ara l’espai és molt més lluminós, ventilat... res a veure amb el primer local”. Ben diferent és la història
de l’Adam Corral Font, de 19 anys. Va començar l’any passat a fer els estudis de graduat en secundària i quan
acabi li agradaria fer un grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes que li obriria la porta a fer un cicle
superior de disseny de viodeojocs i 3D. “Després de deixar l’institut vaig fer un PFI i l’accés al cicle formatiu
de grau mitjà però per la nota no vaig poder fer el cicle. Després d’una etapa a l’institut en què no m‘acabava
Adam Corral, alumne curs 2018-2019 de centrar, a l’escola d’adults em vaig sentir acompanyat i orientat per saber què volia fer”, conclou.
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cances dels inicis: “ho demanàvem tot, els
llibres a les editorials, les cadires, les taules... Les condicions no eren les més adients, però pagava la pena”. El centre feia les
classes d’alfabetització, pregraduat i graduat però la seva implicació anava més enllà
com recorda Córdoba “es va fer una feina
molt destacada per impulsar i recuperar
les tradicions de cultura popular catalana,
i sobretot, va ser un espai de relació per a
les dones”.
La seu actual, el 2000
Avançava la dècada dels vuitanta i també
el nombre d’alumnes. Després de diferents
reformes al local, al curs 1985-86 el centre
es va traslladar al carrer València, i l’Escola
Municipal al Centre Cívic Sant Pancraç als
anys noranta. Com recorda l’antiga directora, “el gran canvi va arribar amb la fusió de
totes dues escoles en un Centre de Formació
de Persones Adultes, això representava disposar d’una oferta més àmplia, més professorat i millor coordinació”. A la seu actual
del carrer Tambor del Bruc van arribar l’any
2000.
D’aquells inicis es manté intacte l’entusiasme i la complicitat per oferir una educació
de qualitat i per adaptar els ensenyaments
a les necessitats de la societat actual. Tal
i com explica l’actual director, Laureano
Pérez, “hem passat de la urgent necessitat
d’alfabetització i d’estudis primaris que hi
havia als inicis en la població, a un alumnat
molt divers, des de joves i adults que volen
millorar la seva feina accedint a estudis
superiors, aprenent anglès o informàtica,
a població immigrada que vol aprendre el
castellà o català i la gent més gran que vol
continuar aprenent i formant-se”.
Situats com un dels centres de referència
de la zona, amb alumnes de tota la comarca del Baix Llobregat, l’actual director vol
continuar apostant per un centre obert que
cada vegada s’impliqui més en la ciutat,
amb la seva gent i les seves entitats.
Un bon exemple serà l’acte de cloenda del
40è aniversari el dia 14 de juny, a les 18 h, al
Teatre Mercè Rodoreda on, a més de la participació d’alumnat i professorat, també hi
actuarà l’Escola de Música Enric Granados,
entre d’altres entitats. L’acte estarà obert a
tota la ciutadania.

Curs 2019-2020
Preinscripció: del 18 al 25 de juny
Matrícula: del 2 al 9 de setembre

Què pots estudiar al centre?
Ensenyaments inicials i bàsics
Cursos adreçats a aquelles persones que volen adquirir els coneixements inicials de lectura, escriptura i càlcul o que els volen
millorar i consolidar.
Graduat en educació secundària
Curs adreçat a aquelles persones que volen obtenir aquest títol.
Consta de dos nivells.
Preparació per a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà
Curs per a preparar l’examen d’acés a cicles formatius de grau
mitjà.
Preparació per a la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior
Inclou la preparació de la prova comuna i d’algunes de les matèries específiques.
Accés a la universitat
Adreçat a persones més grans de 25 i 45 anys.
Llengua castellana i catalana
Llengua catalana 1 (corresponent a l’A1)
Llengua catalana 2 (A2)
Llengua castellana 1 (A1)
Llengua castellana 2 (A2).
Informàtica
COMPETIC inicial
COMPETIC 1 (equival al certificat ACTIC bàsic)
COMPETIC 2 (ACTIC mitjà)
COMPETIC 3 (ACTIC avançat)
Anglès
Anglès 1 (corresponent al nivell A1)
Anglès 2 (corresponent al nivell nivell A2.1)
Anglès 3 (corresponent al nivell nivell A2)

i

Centre de Formació de Persones Adultes Jujol

Tambor del Bruc, 2 • Telèfon: 93 373 67 58
cfajujol@xtec.cat • www.xtec.cat/cfajujol
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h
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De dalt a baix, i d’esquerra a dreta, jornada saludable a
l’Ugalde; les parelles que enguany han fet 50 anys de casats; havaneres i rom cremat i berenar de cloenda

Gent gran,
sempre activa
El col·lectiu ha celebrat la Setmana de
la Gent Gran amb propostes culturals,
lúdiques i esportives

L

a gent gran de Sant Joan Despí ha mostrat, un altre cop, el
seu esperit actiu i inquiet tot participant en les activitats de
la Setmana de la Gent Gran que s’han realitzat durant el
mes de maig. Un cop més, la jornada d’activitat física i saludable
al Centre Esportiu Ugalde va ser una de les més participatives,
així com el berenar de cloenda en què ningú es va voler predre

el ball amb música en directe. La Setmana de la Gent Gran ha
comptat amb altres cites clàssiques com l’acte d’homenatge a les
parelles que han celebrat 50 anys de casats i que aquest any ha
aplegat 30 parelles; una excursió al Camp de Tarragona per descobrir l’obra de Jujol o les havaneres i rom cremat davant del nou
centre de la gent gran que s’està construint al barri de les Planes.

Nova convocatòria de subvencions per millorar els habitatges
Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació
del parc d’habitatges, l’Oficina Municipal
d’Habitatge tramitarà noves subvencions
per encetar obres d’adequació interior. Les
actuacions que es poden subvencionar són:
canvi de tancaments (finestres, portes de
sortida a balcons, persianes o altres tancaments exteriors practicables); substitució de
làmpades i lluminàries per altres de major
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rendiment energètic, il·luminació LED o per
a la substitució de banyera per plat de dutxa.
La quantia màxima subvencionable per habitatge no podrà superar el 90% del pressupost
ni l’import de 1.000 euros. El termini de
presentació de la documentació, prèvia a la
sol·licitud d’ajuts finalitza el 31 d’octubre.
Consulteu els requisits al web municipal i a
l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Les imatges mostren com de participativa va ser la crida per ampliar, amb nous arbres i arbustos, el Bosc dels Infants a la vora del riu Llobregat

El Bosc dels Infants suma nous arbres
125 famílies amplien aquest espai natural amb la plantació d’un centenar de freixes,
salzes blancs, àlbers i tamarius a la vora del riu. Des del 2007, s’han plantat 1.400 arbres

E

l Bosc dels Infants, a la ribera del riu, ha tornat a créixer. El 7 d’abril 125 infants nascuts als anys 2014, 2015
i 2016, acompanyats de les seves famílies, van plantar
125 àlbers, freixes, salzes blancs i tamarius, que han ampliat
la zona del bosc ubicada al costat del viaducte de l’AVE. El
bon temps va acompanyar durant aquesta plantada que cada
dos anys amplia el bosc, una iniciativa que es va començar
a fer l’any 2007 a proposta del Consell d’Infants. Com ja és
una tradició, els consellers i conselleres del Consell d’Infants

i l’alcalde, Antoni Poveda, van plantar també el seu arbre.
Paral·lelament, els petits i petites van participar en tallers de
temàtica mediambiental per conèixer millor els animals del
riu, la fauna, la flora, etc.
Des de la primera plantada, el bosc no ha parat de créixer amb
aquesta iniciativa que implica les famílies perquè col·laborin a
fer més gran aquest espai i a renaturalitzar-lo. En aquests 12
anys s’han plantat al voltant de 1.400 arbres i arbustos, tot i
que malauradament no tots han pogut tirar endavant.
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ESTIU 2019

casals, campus esportius,
campaments i molt més...

Inscripcions encara obertes
L’Ajuntament, els esplais, clubs esportius i altres entitats, com ara les AMPA
de les escoles, ofereixen aquest estiu, de juny a setembre, més de 2.100
places de casals i campus esportius per ajudar les famílies a conciliar la vida
laboral i personal ara que arriba el final del curs.
Informa’t de les places disponibles a les seus de les entitats, i en el cas dels
campus esportius municipals als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc
Calvet o al Tennis Despí.
El programa d’activitats, al detall, al web
sjdespi.cat
o descarrega’l al QR
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L’obra d’un artista total
A les imatges, alguns dels dibuixos, plànols,
fotografies i escultures que podrem veure a
la mostra com ara la Torre Jujol; el dibuix
d’una casa de camp circular i elevada datada de l’any 1909, un plànol del Samontà, la
projecció d’un barri a Sant Joan Despí que
no es va arribar a desenvolupar; bancs al
parc Güell, obra de Jujol, i escultura de Sant
Josep de l’església d’El Vendrell

Podrem contemplar dibuixos, mobiliari, peces de forja, etc.

El Palau Güell acull una exposició
retrospectiva de la vida i obra de Jujol
Jujol, l’arquitectura del color es podrà visitar de l’1 de juliol al 3 de novembre en una
de les obres més destacades de Gaudí a Barcelona, el Palau Güell

L

’última exposició emmarcada
en la commemoració de l’Any
Jujol140 viatjarà fins al Palau
Güell, a Barcelona, per ensenyar al públic la mostra Jujol, l’arquitectura del
color que té com a principal objectiu
posar en valor la figura de Josep Maria Jujol i la seva producció artística
(arquitectura, disseny, plantejaments
teòrics...). El color, com a principal
aspecte a destacar en l’obra de Jujol,
esdevindrà el fil conductor estètic
d’aquesta exposició que es podrà visitar de l’1 de juliol al 3 de novembre.
Jujol és vida, és color, és creativitat
desbordada, és originalitat i personalitat úniques i a la mostra podrem reseguir tota la seva obra i figura a través
de cinc àmbits ‘(Re) construir Jujol’;
‘Gaudí-Jujol, un tàndem modernista’;
‘Jujol professor i teòric’; ‘Jujol creador’ i ‘Sant Joan Despí el laboratori de
l’arquitecte’.
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Podrem comprendre molt millor
aquest itinerari dedicat a Jujol i al color
a través d’audiovisuals, plafons, plànols, fotografies i escultures originals
cedides per diferents organismes i museus com el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, l’Arxiu Jujol, l’Ajuntament
de Tarragona, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el MNAC, la
Casa Bofarull o l’Ajuntament de Sant
Joan Despí. Serà una oportunitat per
descobrir peces i mobiliari com làmpades, un crucifix, canelobres, un revister, una taula cosidora, tamborets i
estàndars, a més a més de plànols, dibuixos i esbossos.
Comprendre Jujol
Així, a la primera part de la mostra
‘(Re) construir Jujol’ es planteja el perquè de la recuperació de l’artista en
l’actualitat així com la seva necessitat

per a la historiografia de l’arquitectura
catalana tot situant al personatge en
el seu context; ‘Gaudí-Jujol, un tàndem modernista’ remarcarà la rellevància de la relació entre tots dos
artistes, una admiració mútua que
marcarà un camí en els plantejaments
constructius i estètics de Jujol; ‘Jujol
professor i teòric’ on coneixerem la
seva faceta com professor a l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona; ‘Jujol
Creador’, un dels apartats amb més rellevància en el qual es tractaran quatre
subapartats clau per entendre a Jujol:
el color, el disseny, construir l’espai i les
arts aplicades, i per últim, l’àmbit ‘Sant
Joan Despí laboratori’ en què s’analitza
l’obra que va deixar a casa nostra on va
exercicir d’arquitecte municipal.
La mostra acabarà amb un audiovisual
on es presentaran les principals obres
a través de fotografies actuals combinades amb fotografies històriques.
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Les escoles pinten
unes J de grans
dimensions
dedicades a Jujol
Es col·locaran a la via pública
Les escoles de primària de Sant Joan Despí
deixaran a l’espai públic un ‘gran’ homenatge
a Josep Maria Jujol: la característica J amb
la qual signava les seves obres l’artista però
en grans dimensions, d’aproximadament un
1,70 metres. L’activitat forma part dels actes
commemoratius del 140è aniversari del naixement de Josep Maria Jujol que s’allargarà
fins a la tardor.
Durant el mes de maig les vuit escoles de
primària públiques i concertades han estat
decorant i pintant les J que després es podran
contemplar arreu de la ciutat.
La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de
Sant Joan Despí amb la implicació de la comunitat educativa, ha servit perquè els petits
i petites hagin aprofundit, encara més, en
l’obra de Jujol, els colors i les formes. Tota la
feina s’ha fet de manera coordinada perquè
el resultat fossi el més divers possible.

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix les J de les escoles Sant Francesc d’Assís, Roser Capdevila, Pau
Casals, Joan Perich Valls, Espai 3, Gran Capità, El Brot i l’Ateneu

Mireu l’experiència
creativa que han
viscut els infants per
fer les J

L’aparador més modernista

A l’esquerra, l’Antonia Lucas, d’Òptica Bogas,
amb el regidor de Comerç, Cristian Rastrojo,
i l’alcalde, Antoni Poveda. En la imatge
superior, l’aparador premiat
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Òptica Bogas ha estat l’establiment guanyador del
concurs d’aparadors modernistes que s’ha fet en
el marc de l’Any Jujol140. La ciutadania ha pogut
votar, bé a través de la xarxa social Facebook o en
urnes, quin ha estat l’aparador més jujolià i que finalment ha recaigut en aquest establiment del barri
Centre. El premi, un diploma de reconeixement i
un assessorament personalitzat realitzat per experts
en aparadorisme en dues o tres campanyes comercials al llarg de l’any.

www.jujol140.cat

@Jujol140

Jujol140

@Jujol140

Art urbà amb Jujol com a protagonista

L

30 artistes nacionals i internacionals s’han presentat al concurs per pintar
un gran mural en un bloc de veïns i veïnes del carrer del Bon Viatge

’Ajuntament ha rebut les propostes de 30 artistes nacionals i internacionals en el concurs per a la realització d’un mural de grans dimensions
sobre Josep Maria Jujol que es pintarà a la mitgera d’un edifici del carrer
del Bon Viatge. Dels 30 artistes, 13 són de Catalunya; 9 de la resta d’Espanya, i
8 de diferents punts del món com Itàlia, Brasil, Sèrbia o Mèxic. Per fer la selecció, el jurat tindrà en compte la trajectòria curricular i la formació acadèmica
i artística; la participació en exhibicions, esdeveniments, festivals i exposicions; l’originalitat i la creativitat en el plantejament i/o el desenvolupament;
l’obtenció de beques, premis i residències durant la trajectòria artística, i el
treball continuat en la realització d’intervencions murals en l’espai públic.
Un cop seleccionat, l’artista guanyador treballarà l’esbós del mural, amb la
previsió que l’obra es comenci a pintar després de l’estiu. Tant en el procés
d’elaboració de la convocatòria del concurs com en l’acompanyament de
l’artista escollit durant la realització del mural, l’Ajuntament compta amb la
col·laboració de Contorno Urbano, una fundació sense ànim de lucre que té
com a objectiu estudiar, promoure i conservar la creativitat i l’art urbà.

En la imatge superior, la mitgera de l’edifici del carrer
del Bon Viatge on es pintarà el mural commemoratiu

Vitralls encantats,
sardana dedicada a Jujol

Escolars al Camp de Tarragona. Aquesta primavera han
finalitzat les visites dels escolars de Sant Joan Despí al Camp de
Tarragona per conèixer l’obra de Jujol. A les fotografies les escoles Ateneu Instructiu, Gran Capità i Pau Casals.

La Colla Sardanista de Sant Joan Despí i la Cobla Ciutat de
les Roses han estrenat la sardana Vitralls encantats, dedicada
a Josep Maria Jujol. Composada per Antonio Luis Fernández i Ortega, la peça és una alegre sardana inspirada en l’ús
enginyós de la forma i el color, la representació de les formes
de la natura i la reutilització de materials de l’obra de Jujol.
Com explica l’autor “de la mateixa manera que ell feia servir
elements inhabituals, efectes visuals i jocs de colors els
vitralls, jo vull expressar amb una metàfora auditiva com la
música pot donar vida i color a l’ànima amb una sardana”.
31

A l’esquerra, de dalt a baix, la Torre de la Creu
il·luminada de colors i ambientada per acollir
un espectacle de dansa i música, diferents
instantànies de Sant Jordi. Sobre aquestes
línies, l’actuació de Joan Dausà al Teatre Mercè
Rodoreda, el concert del circuit de plectre de
Laud Ars, les lectures en veu alta de la gent
gran i el lliurament de roses, per part dels joves,
a la resiència Sophos

La primavera cultural
en imatges
La ciutadania s’aboca en les propostes culturals
programades per les entitats i l’Ajuntament

De dalt a baix, mapping sobre Can Negre, correfoc
infantil, Trobada de Capgrossos, Festival de Primavera
de l’Esbart Dansaire i els nens i les nenes guanyadors del
Concurs de Punts de Llibre organitzat per la Xarxa de
Biblioteques i les escoles de la ciutat
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Sant Jordi va donar el tret de sortida a la programació de la Primavera Cultural a Sant Joan Despí que durant els mesos d’abril i maig ha omplert la ciutat
de tota mena de propostes per gaudir de la música, la dansa, els llibres, etc. La
programació ens ha deixat imatges tan espectaculars com una de la Torre de la
Creu il·luminada per acollir un espectacle de dansa i música amb les actuacions de Laud Ars, l’Escuela de Dansa loly Peláez i Dansadespí.

CULTURA

Arriben les Nits de Juliol,
l’opció cultural de l’estiu
Concerts al Solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno, cinema a la fresca, festes
del Carme al barri de les Planes i moltes més propostes ben refrescants

D

esprés de la Festa Major arribaran a Sant Joan Despí les
Nits de Juliol, la programació
cultural de l’estiu amb un ampli ventall de propostes que ens faran més suportable la calor del mes de juliol. Hi
haurà activitats per a tota la família i
per a tots els gustos.
Una de les activitats que més públic
atreu any rere any són els concerts del
Solàrium Nit al poliesportiu Salvador
Gimeno, una bona ocasió per sentir
música a l’aire lliure. Les actuacions es
faran cada dijous a partir de les 22.30
tot i que les portes s’obriran a les 21.30
h. Aquest any ens visitaran els Mala
Vida, Operación Disco, Evil Rosebud
i Sultants Quartet que ens oferiran un
variat repertori que va des de la música disco a un tribut a Dire Straits.
Festes del Carme
al barri de les Planes
Altres de les cites clàssiques de la
programació seran els sopars de carmanyola de la gent gran i de la Colla
Sardanista; el cinema a la fresca i el
bibliocinema de les associacions de
veïns i veïnes de l’Eixample i El Pi respectivament, o les Festes del Carme al
barri de les Planes que se celebraran
del 12 al 14 de juliol amb activitats per
a tots els públics.
Aquest any també comptarem amb el
Festival Gargola’t amb orgull, una jornada reivindicativa contra la LGTBIfòbia que es farà el dia 13 de juliol al
parc de la Fontsanta (més informació
a la pàgina 38).
Consulta al quadre adjunt la programació en què estan treballant
l’Ajuntament i les entitats de la ciutat.

Activitats
estiuenques
per a tots els
públics, del 2
al 30 de juliol
Solàrium Nit, cada dijous, concerts
al solàrium del poliesportiu Salvador Gimeno
(obertura de portes, 21.30 h, i a les 22.30 h, concert)

4 de juliol
Operación Disco
11 de juliol
Mala Vida
18 de juliol
Evil Rosebud
25 de juliol
Sultants Quartet

2 de juliol, 22 h, parc de la Fontsanta
Sopar de carmanyola
i cloenda de les passejades
a peu de la gent gran
5 de juliol, 21 h, pati antiga
escola Pascual Cañís
Poesia i música a la fresca
amb el Semillero Azul
10 de juliol, 22 h, pati de la
Torre de la Creu
Concert de Laud’Ars
13 de juliol, 22 h, parc de la Fontsanta
Festival Cargola’t amb orgull

22.30 h, Teatre Mercè Rodoreda
Concert de Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra
12, 13 i 14 de juliol, barri de les Planes
Festes del Carme,
activitats per a tots els públics
20 de juliol, 20 h, plaça de l’Ermita
Sopar de carmanyola
i ballada de sardanes
Cinema a la fresca
5, 12 i 19 de juliol,
a les 22 h, a la plaça del Sol Solet
I bibliocinema, 22 i 26 de juliol
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Concurs de Superlectures
amb Jujol com a protagonista
Els infants i joves participants han llegit més de 900 llibres

L

a Xarxa de Biblioteques de Sant
Joan Despí ha dedicat el Concurs
de Superlectures a l’Any Jujol140.
Mentre anaven llegint llibres, els infants
i adolescents participants han hagut de
superar proves relacionades amb la vida
i l’obra de Josep Maria Jujol i han elaborat diferents treballs creatius inspirats
en l’artista. Aquest any, els petits i petites
lectores han llegit més de 900 llibres.
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Les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol organitzen cada any
aquest certamen, una iniciativa lúdica
per promoure el gust per la lectura i
l’hàbit lector entre infants i adolescents
de 4 a 14 anys.
A la Biblioteca Miquel Martí i Pol, la sala
infantil ha acollit un petit homenatge a
Josep Maria Jujol que ha ambientat la
celebració del concurs. Entre altres acti-

vitats, els participants han fet un puzzle
de Can Negre, un collage de la Torre de
la Creu i de Can Negre, i jocs com ara
identificar edificis de Jujol.
A la Biblioteca Mercè Rodoreda, els infants han fet una maqueta de com imaginen que seria la biblioteca si l’hagués
dissenyada Jujol i unes rajoles de trencadís fetes amb cartolines que decoren les
parets de l’àrea infantil.

Matrícula oberta a l’Escola de
Música Enric Granados

Aules d’estudi a les biblioteques
fins al 30 de juny

Després de les jornades de portes obertes, l’Escola de
Música Enric Granados de Sant Joan Despí obre el
període de matrícula del curs 2019-2020 a partir del
17 de juny per als nous alumnes. L’oferta formativa de
l’escola abasta des dels tres anys fins al públic adult.
L’escola ofereix les assignatures de sensibilització musical, música i moviment, llenguatge musical, coral,
conjunt instrumental, flauta travessera, saxo, trompeta, violí, violoncel, guitarra clàssica, guitarra elèctrica,
baix elèctric i piano. Per a més informació cal adreçarse a l’escola ubicada al Centre Cívic Sant Pancraç.

Fins al 30 de juny, les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè
Rodoreda obren les aules d’estudi els caps de setmana i fora
de l’horari habitual per oferir els estudiants un espai silenciós
i tranquil on preparar els exàmens. D’una banda, la Biblioteca
Mercè Rodoreda obre els dissabtes, de 16 a 22 h, mentre que la
Biblioteca Martí i Pol ho fa els diumenges, de 10 a 14 h i de 16
a 22 h, excepte el 23 de juny. Degut a les obres que comencen
el 25 de juny a la biblioteca Miquel Martí i Pol, la sessió del dia
30 es farà a la Mercè Rodoreda. A més, fins al 20 de juny, les
dues biblioteques de Sant Joan Despí estaran obertes com a
aules d’estudi de dilluns a divendres, de 20.30 a 22 hores.

L'AGENDA
la ciutat, al dia
sjdespi.cat/agenda
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Ajuntament Sant Joan Despí

JUNY
divendres
10 hores

Taller de creixement
personal per a dones
Àrea de Serveis a la Persona
activitat gratuïta

18 hores

Taller de cuina: coques de Sant Joan
Espai Foodieslab (Mercat del Centre)

amb Elena de Alós, preu, 12 euros. Cal inscripció
prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

18 hores

40 anys del Centre de Formació de
Persones Adultes Arquitecte Jujol
Teatre Mercè Rodoreda
18.30 hores

Taller energètic enfocat
des del Txi-Kung
Centre Cívic Antoni Gaudí

15

dissabte

@ajuntamentsantjoandespi

@AjSJDespi

11 hores

Taller de cuina: iniciació al pa
Espai Foodieslab (Mercat del Centre)

amb Elena de Alós, preu 12 euros. Cal inscripció
prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

11.30 i 12.30 hores

Dissabte de conte en anglès
Biblioteca Mercè Rodoreda

A càrrec de Kids&Us. Recomanat per a infants de
3 a 12 anys. Cal recollir invitació prèvia.

17 hores

Torneig d’escacs de Festa Major
Centre Cívic Antoni Gaudí

campionat obert a tothom. Inscripcions fins divendres
14 de juny a les 21 h a clubescacssantjoandespi		
@gmail.com o al telèfon 615 280 996. També es farà
el dia 22 de juny (inscripcions, fins al 21).

18.30 hores

Concert de fi de curs Escola
de Música Enric Granados
Teatre Mercè Rodoreda

amb alumnes de cant coral infantil i juvenil, coral 		
adults RHAPSODY I GRUP INSTRUMENTAL.

19.30 hores

Correfoc de bèsties
Carrers de les Planes

celebrarem el 30è aniversari del drac Braulio amb un
correfoc de bèsties pels carrers del barri de les Planes. 19.30 h, cercavila de bèsties i batucada (sense
foc) pels carrers del barri, i a partir de les 22 h, inici del
correfoc a la plaça del Mercat.

de 10 a 14.30 i de 16.30 a 20 h

Pati obert

Pati antiga escola Pascual Cañís

10 hores

Festa d’inauguració
de les piscines Fontsanta
Piscines recreatives Fontsanta

11 hores

Festa El Castanyot fa
50 anys!
Plaça de l’Ermita

tallers, vermut i dinar popular, xocolatada, festa de
l’escuma, actuació Esbart Dansaire, sopar i concert
amb el grup de versions La Quinta.

EXPOSICIONS
fins al 16 de juny
50è aniversari
d’El Castanyot
Centre Jujol-Can Negre

del 19 de juny
al 21 de juliol

Artistes
de Sant Joan Despí

Centre Jujol-Can Negre
Inauguració, 19 de juny a les 20 h
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16

diumenge

22 hores

Concert de Please, tribut a U2		

Plaça de l’Ermita

A partir de les 8 hores

I Caminada solidària 10è
aniversari DACMA

22 hores

C. Torrent d’en Negre i pl. de Catalunya

Concert Hijos del Agobio,
tribut a Triana
		

Plaça del Consell dels Infants

9.30 hores

XXXV Trobada de Gegants

Plaça del Mercat

Pels carrers del barri Centre

21

de 10 a 14.30 i de 16.30 a 20 h

Pati obert

Escola Sant Francesc d’Assís i
antiga escola Pascual Cañís
amb l’acompanyament de monitors i monitores.

De 10 a 14 hores

Mercat de pagès

espai d’aprenentatge mediambiental. Al parc 		
de Torreblanca, taller ‘Qui viu a l’estany’ i ‘Coneguem els
ocells estivals del parc’ , al de Fontsanta.

dimarts
9.15 hores

Passejada de la gent gran
Sortida, Àrea de Serveis a la Persona

dijous

11.30 hores

Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)

Plaça de l’Ermita

Espectacle Glups!			

a càrrec de la Cia. Sifó.

19.30 hores

XIV Mostra de coreografies
amb Dansadespí
Plaça de l’Ermita

Plaça del Mercat

20.45hores

Freedom Dance Showcase
Plaça de l’Ermita
22 hores

Mostra de danses de
l’Esbart Dansaire
Plaça de l’Ermita

Festa d’Aigües
un munt de jocs amb l’aigua com a protagonista. 		
Activitat organitzada per Aigües de Barcelona.

18 hores

Apicirc

Parc del Mil·lenari
espai de joc teatral i experimentació sensorial dirigit
als més menuts (de 0 a 3 anys).

18 hores

Happy market

Tram vianants c. de John F. Kennedy
activitat de joc simbòlic on els nens i les nenes juguen 		
a imitar la vida dels adults en un ambient de mercat actual.

19 hores

Taller de bombolles

Tram vianants c. de John F. Kennedy
19 hores

Joc de pistes:
El cas de la pizzeria Tomassi		

21 hores

Centre Cívic les Planes i
Centre Cultural Mercè Rodoreda

Parc de Sant Pancraç

joc de pistes per a joves i adults. Inscripcions a 		
l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard.

Farra, la Paparra			
nits de concerts i DJ.

Jardí Casal Gent Gran Can Maluquer

Plaça del Mercat

Monòleg de David Amor		

19 hores

23 hores

Plaça del Mercat

Plaça del Merca

20.30 hores

Velada flamenca			
Plaça del Mercat

actuacions del CCA Vicente Aleixandre, de Laura Mª
Larrea i el grup Guadaljarafe.

Havaneres i rom cremat		

23 hores

amb el grup Les Anxovetes.

Plaça de l’Ermita

23.30 hores

Pregó de Festa Major
amb el Mag Lari			

Concert tribut a ABBA			

després del pregó, toc d’inici de la Festa Major

arriba una de les millors bandes tribut a Abba,

amb la tronada i el ball de gegants.

Plaça d’Antonio Machado

18.30 hores

23 hores

Heliko, espectacle itinerant		

11 hores

exposició oberta al públic en general per donar a conèixer exemplars de canaris i de més races.

Plaça davant del CC Mercè Rodoreda

De 16 a 21 hores

Revetlla Gent Gran			

Pl. d’Antonio Machado

joc engrescador a l’abast de tothom, on grans, joves i
petits podreu construir la vostra pròpia cabana.

IV Mostra de dansa espanyola
escola Loly Peláez

Parc de Torreblanca i de Fontsanta

Taller d’slime				

Exposició ornitològica
de Festa Major

11.30 hores

Plaça del Mercat

amb matinades, vermutet, gelatada, actuacions, sopar,
etc. Cal reservar el sopar abans del dia 20 de juny al
Bar Marqués.

Poblat de Cabanes			

17.30 hores

20 hores

Jugatecambiental
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divendres

Parc de Torreblanca

20 hores

Diada de Festa Major			

11 hores

plantada de gegants a la plaça de l’Estació (9.30 		
h) i inici de la cercavila (11.30 h) pels
següents carrers: plaça de l’Estació, c. Francesc		
Macià, passeig de Maluquer, c. Rius i Taulet, av. Barcelona, c. Bon Viatge, parada davant plaça de l’Ermita,
c. Catalunya, c. Jacint Verdaguer, c. les Torres, c.
Baltasar d’Espanya, c. Previsió i arribada, 12.30 h,
plaça de Catalunya. Presentació de colles i ballada.

20

dissabte

8.30 hores

hi haurà 2 circuïts: un de 3,6 km i un altre de 7,3 km.		
Sortida de la caminada, 9.30 h, i a les 11 h, zumba.

18

22

Parc de la Fontsanta

creadora de l’espectacle Dancing Queen.

Ball amb l’orquestra Maravella		
23.30 hores

La Pegatina, en concert			
Parc de la Fontsanta

espectacle i adrenalina amb el seu estil variat, del 		
merengue a la rumba passant per l’ska.

23.45 hores

23.45 hores

Nit de PD’S				
Parc de Sant Pancraç

nit de música amb punxadiscos organitzat per
l’Ateneu Popular La Paparra.

23

Parc del Mil·lenari (pista de terra)

		

diumenge
Parc de Torreblanca

10 hores

Mitjanit

venda d’entrades, teatresdespi.cat

Parc de la Fontsanta

XVI Trobada d’intercanvi de
plaques de cava i VIII Trobada de
Taps de Corona de cervesa

Punt de trobada, Can Negre

amb la Cobla Principal del Llobregat.

Centre Cívic Antoni Gaudí
organitzada per la Comissió dela Discapacitat.

22 hores

Liceu a la fresca: ‘Tosca’
Plaça de Catalunya

projecció en pantalla gegant d’aquesta òpera.

Teatre Mercè Rodoreda

22 hores

Cinema a la fresca:
Kung-fu Panda 1

19.30 hores

Havaneres

12 hores

Aquafesta

Plaça del Sol Solet

Plaça del Mercat

Plaça del Mercat

amb la companyia PORT-BO.

a càrrec de la Cia. Més Tumacat.

19.30 hores
13 hores

Antipasti

Pl. de la Sardana

espectacle infantil.

Paellada popular			
amb actuacions musicals.

Plaça de Catalunya
19.30 hores

Holi Festival

19 hores

Festa, quina festa!			
Pl. de Catalunya

a càrrec de la Cia. Jomeloguisjomelo.com.

19 hores

Espectacle de circ Mr Arlet		

Parc de la Fontsanta
espectacle de dansa de l’Índia amb explosions de 		
colors, Holi Way, Batucada, DJ, animació i 		
moltes sorpreses. Venda de colors, a El Bulevard i
l’Oficina Jove.

22.45 hores

Pl. d’Antoni Machado

EL PIROMUSCAL

19.45 hores

amb trons, espurnes de color i música acomiadarem la
Festa Major 2019

Parc de la Fontsanta
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Revetlles a les places			

(23 h, pl, de l’Estatut); ball amb l’orquestra Glacé
(23 h, pl. de M. A. Capmany); ball amb l’orquestra
Odisea (23 h, pl. de l’Ermita) i ball amb
l’orquestra Texas (23 h, pl. del Mercat).

Festa Disco

Concert de Sarsuela
de Festa Major ‘Tres tenors’

Plaça de l’Ermita

sopar de carmanyola AVV El Pi (21 h, passeig del 		
Canal amb avinguda de Barcelona); sopar
de germanor amb l’Orquestra Solimar

17.30 hores

19 hores

XIV Concurs de pintura
Benito Magallón

Nit de Sant Joan

activitat gratuïta.

Pl. de l’Ermita

11 hores

i lectura del manifest.

Àrea de Serveis a la Persona

11.30 hores

cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

rebuda de la flama, ballada de gegants

Taller de creixement
personal per a dones

Pont del Marquès de Monistrol

Itinerari modernista Jujol

divendres
10 hores

Tobogan infinit

Ballada de sardanes

Pl. davant del Centre Cultural Mercè Rodoreda

28

dilluns

11 hores

Arribada de la flama del Canigó

Teatre Mercè Rodoreda

De 10.30 a 13.30 hores

Plaça de l’Ermita

20 hores

Cinema en català: ‘7 raons per fugir’

xou amb speaker, DJ, sortejos i efectes especials.

24

dijous

espectacle pirotècnic abans d’encendre la foguera.

Festa Lúppiter, by Eutópica, la 		
revetlla més jove
		

10 a 14 hores

Mercat de pagès

27

VII Nit del Ros (foguera
de Sant Joan) 			

dimarts
9.15 hores

Passejada de la gent gran
Sortida, Àrea de Serveis a la Persona

17.30 hores

29

dissabte
11.30 hores

Les dones fem ciutat

Punt de trobada, Mercat Municipal del Centre
recorregut en clau de gènere per recuperar la
contribució de les dones santjoanenques en 		
la construcció de la ciutat. Inscripcions a 		
donesdespi@sjdespi.net.
		

De 17 a 24 hores

Sant’s Market
Parc de Torreblanca

Sant Joan Despí, Sant Feliu de Ll. i Sant Just Desvern
ofereixen una tarda-nit de comerç a la fresca.

18 hores

Gala Solidària Ball Despí
Teatre Mercè Rodoreda
21 hores

Sopar popular i concert
Plaça del Sol Solet

Més informació i reserva de taules, AVV de l’Eixample.

Marató de polseres Candela

21 hores

també es farà el 26 i 27 de juny

Plaça de la Sardana

Biblioteca Mercè Rodoreda

Revetlla de Sant Pere
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agenda
Tallers al
Casal de Joves
El Bulevard

Taller diari Harry
Potter,
19 de juny, 19 h,
Preu, 5 euros. Cal
inscripció al web
despijove.cat
Taller àlbum
Midori,
26 de juny, 19 h,
Preu, 5 euros. Cal
inscripció al
web despijove.cat
Taller de gelats i
batuts,
1 de juliol, 19 h,
Gratuït. Cal
inscripció al web
despijove.cat
Taller de recollits
de trenes,
3 de juliol, 18.30 h,
Preu, 5 euros. Cal
inscripció al web
despijove.cat
Taller de rap,
5 de juliol, 18.30 h,
Gratuït. Cal inscrip-

ció al web despijove.
cat.
Taller de manicura,
8 de juliol, 18.30 h,
Preu: 5 euros. Cal
inscripció al web
despijove.cat.
Taller de trompe
l’oeil (trampantojos)
10 de juliol, 18 h,
Preu: 5 euros. Cal
inscripció al
web despijove.cat.
Taller de sanvitxos
divertits,
15 de juliol, 18 h,
Gratuït. Cal inscripció al web
despijove.cat
Taller de zumba
a la fresca,
19 de juliol, 22 h,
Davant del Casal de
Joves

Taller Master vixen workout
14 de juny, 22 h,
Uneix-te al nou concepte de ball fitness.
Preu, 5 euros. Cal inscripció al web sjdespi.cat

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 17 de juny, i 1, 8, 15 i
22 de juliol, de 16 a 20 h

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net
www.despijove.cat
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13 de juliol, Festa Cargola’t,
22 hores, parc de la Fontsanta
El desplegament d’una gran bandera de l’arc de
Sant Martí (el públic haurà de participar activament)
donarà el tret de sortida a una nova edició de la Festa
Cargola’t, una cita per reivindicar l’orgull de les
persones LGTBI+. La festa comptarà amb l’actuació
de Queens of the Night, banda de versions dels grans
èxits femenins del pop amb un repertori com Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Mónica Naranjo conduït
per l’energètica veu de la show-woman Ssttella Ella.
A més, a les 23.45 h batucada amb Krestatum i The
Pop Kids Dj’s a la mitjanit. La festa també comptarà
amb un Punt Cargola’t, la ruleta de la diversitat,
mural fluor per deixar el teu missatge i maquillatge i
photocall neo.
Concurs Instagram
Per participar podeu publicar un màxim de 4 fotografies per perfil abans del 28 de juny posant un títol i
etiquetant a @elbulevardsjd i @oficinajovesjd amb el
hashtag #CARGOLATSJD19. Els guanyadors, que es
coneixeran el dia de la festa, rebran com a premi una
càmera Polaroid. Podeu consultar les bases senceres
del concurs a les xarxes socials i al web sjdespi.cat.

ASSESSORIADE MOBILITAT
NTERNACIONAL
Dimecres 26 de juny, 10 i 24 de
juliol, de 16 a 20 h

637 026 565
elbulevardsjd
@elbulevardsjd

ASSESSORIA DE SALUT

Dimarts 18 i 25 de juny, 2, 9, 16
i 23 de juliol, de 16 a 20 h

Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

Oficina Jove SJD
@oficinajove_sjd

Les joves autores santjoanenques

“M’agrada llegir i escriure per divertir-me”
Cristina Busto escriu la seva primera novel·la, Quiero guasavi, una comèdia romàntica

L

a Cristina Busto ha presentat el seu
primer llibre, Quiero guasavi, a la
Biblioteca Mercè Rodoreda, una
mostra més del talent de les escriptores de
Sant Joan Despí que no paren de publicar.
Editat per Red Apple Ediciones, Cristina
se sent emocionada davant aquest primer
llibre, una comèdia romàntica que hem de
llegir per descobrir el perquè d’aquest títol.
Com va començar l’aventura d’escriure
aquest llibre?
M’agrada molt llegir i escriure però fins ara
no ho havia fet d’una manera seriosa. Fins
que la meva família, la parella, els amics
em van animar a fet un llibre. Al principi
no me’n veia capaç, però vaig començar i,
mira, al final ho he aconseguit.
Com et vas plantejar la història?
He fet un llibre amb el tipus de literatura que m’agrada llegir, històries d’amor,
comèdies... M’agrada llegir i escriure i
divertir-me. Si tinc un mal dia, llegir em
serveix per evadir-me. Per a mi la construcció dels personatges era el més important. Volia que la protagonista fos una noia
una mica boja, que fa les coses sense pensar, i l’altre protagonista principal, que fos
calb, volia un personatge diferent... Arran
d’això, un dia sentint la ràdio vaig escoltar
una història de dos amics i vaig començar

Cristina Busto amb el seu primer llibre, Quiero guasavi

a pensar, de manera que a poc a poc em va
venir la trama.
Què és el que t’inspira quan escrius?
En part, el tipus de literatura que llegeixo,
i també el meu dia a dia, quan viatjo, miro
imatges a Internet... però sense garire planificació. Tenia la idea principal però el
que va passant pel mig arriba quan arriba.
Prenc moltes notes en una llibreta!
Com està sent l’acollida entre el públic?
Molt bona. De moment només es pot

comprar en una llibreria, però també a
Amazon. L’acollida està sent molt positiva,
estic contenta, més que per vendre molt,
perquè volia que gradés a la gent.
Això t’ha animat a continuar
escrivint?
Sí, ja he començat el segon! No és una continuació de Quiero guasavi, però un dels
personatges és el protagonista del segon
llibre que tot just ara he començat, tot i
que la trama és independent. He aprofitat
l’epíleg de Quiero guasavi per obrir la porta a aquesta segona obra.

Nou servei de préstec de tauletes a la
xarxa de biblioteques
Les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda han
incorporat un nou servei de préstec de tauletes que ofereix als
usuaris i usuàries la possibilitat de connectar-se a Internet i
tenir accés als recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Les tauletes es presten amb el carnet, com si fos un llibre i es
poden connectar amb el wifi associat de la biblioteca, de manera que només es poden fer servir dins d’aquests equipaments.
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EN IMATGES

Recuperant el passat. L’Ajuntament ha finalitzat dues
intervencions per recordar el passat històric de la ciutat.
D’una banda, a la vora de l’Àrea de Serveis a la Persona s’ha
instal·lat una peça de cisterna romana, tècnicament anomenada opus signinum, que es va trobar en unes obres
al carrer Ferrocarril. Després de restaurar-la, ara la peça es
pot contemplar acompanyada d’una inscripció explicativa
d’aquesta troballa, datada entre els segles I aC i IV dC. D’altra
banda, ja podem visitar el mural ubicat al carrer de Torrent
d’en Negre amb el de les Torres on s’aprecia un pont que
formava part del Canal de la Infanta, una infraestructura
cabdal en el desenvolupament agrícola de la ciutat. El mural
s’incorporarà al passeig cultural del Canal de la Infanta.

Trobada amb el Consell d’Adolescents. L’alcalde de
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, s’ha reunit amb el
Consell d’Adolescents per conèixer el treball que han
desenvolupat durant aquest curs i les seves propostes
en àmbits com els serveis que tenen al seu abast o la
mobilitat.
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Fons contra el càncer. L’ Associació Dacma ha entregat 6.000 euros
a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per donar suport a la investigació
sobre el càncer. Els diners s’han recaptat en activitats que ha dut a terme
DACMA amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, com
ara una sessió de zumba, la Festa de la Primavera, el dia del càncer de
mama, Sant Jordi o la Festa de la primavera. A la imatge superior, els
integrants de l’Associació DACMA en el moment de fer la donació. En la
inferior, representants de DACMA al festival que va organitzar l’entitat
Shinjani al maig on es van recaptar 483 euros que també es destinaran a
programes d’investigació a l’ICO.
Transparència en la
comunicació pública.
L'Ajuntament ha aconseguit de nou el Segell
InfoParticipa a la qualitat
i la transparència de la
comunicació pública local.
El web municipal ha assolit
el compliment del 100%
dels indicadors d'aquesta
certificació que reconeix les
bones pràctiques en informació i transparència en els
webs de les administracions
públiques locals.
Reflexionem sobre les
morts a la Mediterrània.
Les Utopies concretes per
un món millor han reflexionat sobre la dramàtica
situació al mar Mediterrani,
on moltes persones perden
la vida buscant una alternativa. A la imatge, representants de Proactiva Open
Els sèniors masculins s’han proclamat campions de Catalunya
Arms i Creu Roja Catalunya
parlant sobre la feina que
fan aquestes entitats.

Cruz de Mayo al barri de les Planes. El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre ha organitzat la 34a Fiesta de la Primavera
de la Cruz de Mayo, que ha tornat a omplir la plaça del Mercat de música i ball per commemorar aquesta tradicional festa d’arrels
andaluses. Durant la festa van actuar el grup i l’escola de dansa del CCA Vicente Aleixandre, a més a més del grup Lubricán i Aroma
Flamenco. Com cada any, la plaça del Mercat, ambientada com un pati andalús, va comptar amb una gran creu decorada amb flors.

Cinema fet per joves. A la imatge, els joves dels instituts Jaume Salvador
i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia, i de l’Esplai El Nus en la presentació del
curtmetratge Gris que s’ha estrenat al Teatre Mercè Rodoreda. El curmetratge s’ha realizat en el marc del programa 7è-ART, un projecte d’inclusió
i convivència que es va iniciar al 2011, i que té com a objectiu l’educació en
valors, la inclusió juvenil i la realització cinematogràfica. Un projecte de
creativitat col·lectiva que culmina amb l’estrena.

X Premi Jujol de Dansa Jove i IV Gala Solidària. L’entitat Dansadespí ha organitzat la X edició del Premi Jujol de Dansa Jove i la IV Gala Solidària al Teatre
Mercè Rodoreda. En aquesta edició han participat 600 ballarins i ballarines de
31 escoles que han concursat en les disciplines de clàssic, neoclàssic, modern/
jazz i contemporani, en les modalitats de solos, duets i grupals. Les coreografies
de l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa van aconseguir 11 guardons. El certamen es va
tancar amb una gala que va recaptar 2.390 euros que es destinaran a l’Obra
Social de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Fons per a la investigació de la diabetis. L’alcalde, Antoni Poveda i l’Alba Jiménez, ens mostren la recaptació que
es va dur a terme a la II Caminada per la Diabetis de Sant
Joan Despí que es va fer el 27 de gener. Els beneficis es destinaran a l’Hospital de Sant Joan de Déu i Diabetes Cero.

Jujol inspira l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art. El
Centre Jujol-Can Negre ha acollit l’exposició anual dels
treballs dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art que
aquest any ha estat dedicada a la commemoració de
l’Any Jujol140. En les diferents disciplines artístiques, els
alumnes han creat peces que remeten a Josep Maria Jujol,
als seus dissenys, colors i formes.
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ESPORTS

La UE Sant Joan Despí
recupera la Segona Catalana
L’equip blanc-i-vermell ha mantingut el lideratge bona part del campionat

E

l passat dissabte 18 de maig
l’amateur de la Unió Esportiva Sant
Joan Despí aconseguia de forma
matemàtica l´ascens a Segona Catalana,
categoria que l´entitat recupera després
del descens de la temporada anterior.
El conjunt dirigit per Pedro Beltran ha
mostrat al llarg del campionat una gran
solidesa defensiva encaixant només 30
gols en 34 jornades i, a la vegada, eficàcia golejadora amb 78 gols, quart equip

màxim golejador.
El Sant Joan Despí va configurar una
plantilla amb jugadors experimentats i
d´alt nivell amb el clar objectiu d´assolir
l´ascens. Alguns dels jugadors incorporats ja varen aconseguir ascens la temporada anterior als seus respectius clubs de
procedència. Es va produir també el retorn d’exjugadors de l´entitat que havien
jugat en temporades anteriors i que des
d´un principi varen creure en el projecte.

Un altre fet clau va ser la renovació de jugadors tot i el descens i que van creure en
l’ objectiu de recuperar la categoria.
L´equip ha sigut una pinya i ha estat molt
regular i, encara que a l’inici del campionat alguns resultats podien crear dubtes, un cop anava avançant la temporada
l´equip es va consolidar a les primeres
posicions i un cop agafat el lideratge i
no el va deixar escapar fins a aconseguir
l´objectiu.

L’aleví de la UE Sant Joan Despí puja a
la màxima categoria catalana
El passat 26 de maig, l’aleví A de la UE Sant Joan Despí, tercer classificat del grup 1 de Primera Divisió, va assolir l‘ascens a Preferent, la màxima categoria aleví a les competicions de la Federació Catalana de Futbol.
L’equip, després de 30 jornades disputades, ha aconseguit 62 punts, amb
20 partits guanyats, dos empatats i vuit derrotes, aconseguint 102 gols a
favor i rebent 76 gols en contra. L’ascens era un dels objectius a l’iniciar
aquesta temporada i el conjunt de Kevin Beltrán, Ricardo Arpa i Julián
Serrano, després d’una lluita aferrissada amb el quart classificat, ha
aconseguit brillantment i meritòriament aquest ascens.
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L’ascens era un dels objectius de la temporada

L’eufòria es va desbordar en materialitzar-se l’ascens al Camp Municipal de Les Planes

El Levante femení
puja a Segona
Divisió estatal

E

l Futbol Club Levante Las Planas
ha aconseguit l’ascens a la Segona
Divisió estatal del futbol femení
després d’una espectacular temporada a la categoria Preferent en què s’ha
imposat de manera aclaparadora, tot
aconseguint 11 punts d’avantatge sobre el seu immediat perseguidor, el Vic.
L’equip planenc ha tancat la competició
amb unes xifres contundents, ha estat el

màxim golejador, amb 86 gols a favor, i
el mínim golejat amb 26.
El president de l’entitat, Sebastián Cañas,
expressa la seva alegria per l’ascens: “Estem molt satisfets de l’entrega i esforç que
ha fet tota la plantilla i el cos tècnic. Partit
a partit han treballat i competit a un nivell molt alt i el bon ambient al vestidor,
barrejat amb una tremenda il.lusió, ha fet
que l’equip hagi estat l’alçada per ser cam-

L’equip planenc s’ha
imposat de manera
aclaparadora a Preferent
pió.” L’entrenador, Ferran Cabello, incideix també en un altre aspecte: “la pinya
que és aquest equip, que és fort i aquesta
ha estat l’essència d’aquesta plantilla durant tota la temporada que ha fet que, en
moments complicats, sempre hagi tirat
endavant.”
Ara a l’equip vermell li tocarà treballar
intensament per continuar aquesta línia
i fer un bon paper a categoria nacional.

El San Pancracio s’endú el derbi de veterans
Al maig es va disputar un extraordinari i apassionant derbi entre la UE Sant
Joan Despí i la UD San Pancracio -les dues entitats que disputen els seus partits
al camp municipal del barri Centre- a la Lliga de Veterans de Catalunya i no va
decebre en cap dels sentits. El duel, carregat de sentiment i emocions, es va decidir en un segon temps molt intens després d’uns primers 45 minuts de màxima
igualtat que va acabar sense gols. A la segona part el “Sanpa” va haver de remuntar un gol inicial del Sant Joan al minut 50. L’equip verd-i-groc va reaccionar i, en
cinc minuts de vertigen, va capgirar el partit a favor seu amb dos gols de German
Motiño (1-2), encara amb mitja hora per jugar. Tot i que els blanc-vermells es
van llançar en la recerca de l’empat, la UD San Pancracio, que ja havia guanyat
3-2 al partit d’anada, va resistir i va acabar sentenciant als minuts finals amb un
gol de vaselina de Carlos Polonio (1-3) per aconseguir una victòria històrica per
a una entitat que enguany celebra el seu 50è aniversari.
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Una matinal plena d’activitats

La Festa de la bicicleta
va cloure la campanya
Primavera en Bici
Es va comptar amb una exhibició de bike
trial a càrrec de dues campiones del món
El dia 19 de maig va tenir lloc a la plaça de l’Ermita i el carrer del
Bon Viatge la gran Festa de la Bicicleta, una activitat que posava
punt final a la campanya Primavera en Bici d’enguany.
Es va viure una divertida matinal amb tot un grapat d’activitats
relacionades amb el món de la bicicleta: jocs construïts amb materials recuperats de bicis, una pista de pump track, bicicletes elèctriques, un circuit d’educació viària i una gimcana d’habilitats en
bici.
A més, va haver-hi una espectacular exhibició de bike trial a càrrec de l’equip Aban Twins, format per les bessones Mireia i Gemma Abant, 18 vegades campiones del Món de BikeTrial i Trial.
Les germanes Abant han aconseguit més de 40 títols individuals
i importants reconeixements, com ara l’ingrés a la Real Orden al
Mérito Deportivo tant la Mireia (2006), com la Gemma (2011).
Les persones assistents van poder fer-se una foto al photocall de la
bici que s’estrenava per a l’ocasió.

Al·luvió d’èxits
del Club Hoquei
Línia Jujol
El Club Hoquei Línia Jujol ha obtingut enguany una pluja
d’èxits en els seus equips formatius. Els seus equips aleví, juvenil i júnior s’han classificat per a les fases finals dels Campionats d’Espanya que es disputaran a Sant Joan Despí, Valladolid i Canfranc durant el proper mes de juny. L’equip juvenil
ha obtingut la classificació per a la fase final del Campionat
d’Espanya que es disputarà del 14 al 16 de juny a Valladolid.
D’altra banda, del 3 al 5 de maig es va disputar al poliesportiu del Mig el Campionat de Catalunya júnior, infantil i aleví
i l’equip local va tenir-hi un paper molt destacat, ja que es
va imposar en les categories júnior i aleví –ambdós equips
junts a la foto- i podran participar en la fase final del Cam44

pionat d’Espanya. L’infantil va aconseguir el subcampionat
i, per tant, la classificació per a la fase prèvia del campionat
estatal. D’aquesta manera el CHL Jujol ha assolit classificar
una temporada més els seus equips en totes les categories dels
Campionats de Catalunya, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil, junior i sènior.
Per acabar d’arrodonir-ho, l’equip prebenjamí s’ha proclamat
subcampió de la Copa Federació Catalana i el seu màxim
equip de categoria sènior ha assolit, una temporada més, la
permanència en la màxima categoria estatal amb una meritòria sisena posició. Un equip que, una temporada més,
l’integren jugadors formats al propi club.

L’equip infantil ha aconseguit una gesta històrica

L’infantil femení de l’Handbol Sant Joan,
a la fase final del Campionat d’Espanya
Serà l’únic representant català entre els vuit millors equips espanyols

L

’alegria es va desbordar al poliesportiu Ugalde quan
l’equip infantil femení de l’Handbol Sant Joan Despí
aconseguia la classificació per la fase final del Campionat
d’Espanya, on estaran els vuit millors equips nacionals. El Sant
Joan Despí serà l’únic representant català. Aquest és un equip
que fa dos anys va quedar campió de Catalunya aleví i ara ha
tornat a repetir en categoria infantil, guanyant plaça per la fase
estatal.
Del 23 al 26 de maig es va celebrar a Sant Joan Despí aquest
sector classificatori pel Campionat d’Espanya. L’Handbol Sant
Joan Despí va superar la primera fase de grup guanyant al Mislata valencià (38-17) i al Roquetas almerienc (20-16), en un po-

liesportiu Salvador Gimeno amb una gran afluència de públic.
La gran final la van disputar l’Handbol Sant Joan Despí i el
Malkaitz Eskubaloia navarrès. El resultat final va ser de 28-24 a
favor de les jugadores locals, amb un poliesportiu Ugalde ple de
gom a gom, amb més de 600 persones assistents.
Ja aconseguida la classificació entre els vuit millors equips espanyols de la categoria, les noies santjoanenques disputaran del
5 al 9 de juny la fase final del Campionat d’Espanya que es disputarà a Vigo.
El Sant Joan Despí ha quedat enquadrat en un grup en que figuren l’Smurfit Kappa (Còrdova) l’Hand Vall (Valladolid) i el
BM Uharte (Navarra).

La Trobada de Minihandbol va aplegar 600 infants
Un any més, el club Handbol Sant Joan Despí va organitzar la Trobada de Minihandbol a la ciutat i ja són disset edicions promovent l’esport per a infants d’entre 6 i 12 anys. Diumenge 12 de
maig, de 9 a 19 hores, uns 600 nens i nenes van gaudir de l’handbol en diverses pistes arreu del
barri Centre: des dels poliesportius Salvador Gimeno i del Mig, al pati de l’escola Sant Francesc
d’Assís, el pàrquing exterior del poliesportiu i la plaça de l’Ermita. En aquesta festa de l’handbol
formatiu, una de les més importants de Catalunya, enguany han participat una seixantena
d’equips procedents de tot Catalunya i de l’Aragó i també ha comptat amb una àmplia representació local amb equips de l’Handbol Sant Joan Despí i de diferents centres escolars del municipi.
L’Handbol Sant Joan va ser el guanyador a les categories aleví masculí i benjamí femení, La
Salle Montcada en aleví femení i el Granollers en benjamí masculí. Cal destacar especialment
l’àmplia presència d’equips femenins en totes les categories, que representen més del 40% dels
participants. Com és habitual, es va comptar amb la presència d’algun jugador d’elit, com ara
l’internacional danès del FC Barcelona Casper Mortensen o la internacional per Espanya Ona
Vegué, del BM Granollers.
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L’esport santjoanenc, en imatges
Un torneig serveix d’obertura de les noves pistes de pàdel i de presentació
de les samarretes
El passat 4 de maig es va celebrar un torneig de pàdel al Tennis Despí com a obertura de les quatre noves pistes d’aquesta
especialitat que s’han contruït per donar
resposta a la gran demanda per practicar
aquest esport.
Les persones usuàries van poder gaudir de
les noves pistes en un ambient distès i es
va aprofitar el torneig per fer la presentació de les equipacions de tots els equips
de pàdel.

Marta Mellado triunfó en los Special
Olympics de Abu Dhabi
La gimnasta de Sant Joan
Despí Marta Mellado
participó el pasado mes
de marzo en los Juegos
Mundiales Special Olympics celebrados en Abu
Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos) en los que estaban
representados 177 países
en 24 deportes.
Marta compitió en rítmica
y consiguió medalla de oro
en cuerda, de plata en
cinta y de bronce en aro y
pelota.

Una samarreta d’hoquei línia
per als fills de Jujol

En el marc de la celebració del 140 aniversari del naixement
de Josep Maria Jujol, el Club Hoquei Jujol, representat pels
membres de la Junta Elisenda Ena i Pere Armengou i la presidenta fundadora del Club, Maria Marqués, va fer lliurament
el 4 de maig al Centre Jujol- Can Negre d’una samarreta
personalitzada als fills de l’artista, Teresa i Josep Maria Jujol.

TEMPORADA ESTIU 2019
PISCINES RECREATIVES FONTSANTA
www.despiesport.cat

TEMPORADA 2019

• Dissabte 15 de juny d'11 a 14 hores, festa
d'inauguració amb inflables dins de l'aigua.
· Del 15 de juny a l’11 de setembre de 2019.
• Obert tots els dies de la setmana:
• De dilluns a divendres, d’11 a 19.30 hores.
• Dissabtes, diumenges i festius, de 10.30 a 20 h.
Serveis • Piscina gran
• Bar cafeteria
• Solàrium
• Taula de ping-pong
• Zona de pícnic • Piscina infantil
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Al costat de les piscines
Fontsanta tenen parada
les línies d’autobús: 78,
L-77, L-10, L-46, i el TRAM
línies T1 i T2 parada
Miquel Martí i Pol. A més,
a la instal·lació hi ha un
pàrquing de bicicletes.

ABONAMENTS 2019
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL

sessió ordinària d’abril de 2019

E

l El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el
dijous 25 d’abril de 2019 en sessió ordinària, va començar
amb l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior
i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els
grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit
Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i
dictàmens.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va fer
l’aprovació provisional del text refós de la Modificació puntual
del PGM creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer de
Torreblanca 7, amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC,
SQP i PSC i l’abstenció de PP. Per unanimitat de tots els grups es
va aprovar l’actualització dels models de declaració d’activitats
i patrimoni dels membres electes i no electes.
En l’apartat de Precs i preguntes, el PP va preguntar per la
publicació del Butlletí i per les despeses relatives a comunicació,
publicitat i protocol. Per la seva banda, Cs va preguntar per les
assegurances dels poliesportius.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la
lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat,
víctimes de violència masclista.

#santjoandespí
a les xarxes socials
Ajuntament Sant Joan Despí

Post amb més m’agrades
7.013

persones assolides

3.874

reproduccions del vídeo

403

reaccions, comentaris i
vegades compartit

@AjSJDespi

Piulada amb més seguiment

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube
Despí TV

95

piulades

49,2 K

impressions de piulades

1956

visites al perfil

100

mencions

34

nous seguidors

Parc de Torreblanca
DISSABTE 29 DE JUNY · DE 17 A 24 H
Comerç a la fresca... i molt més!

A banda
i banda
Estigues atent
encara que
tinguis prioritat

amb.cat/bicivisme

