


Nadal ple de màgia
Sant Joan Despí s’omple de màgia en arribar Nadal. La 

il·lusió pròpia d’aquestes dates es transmet en totes 
les activitats que es fan a la ciutat, organitzades per 

l’Ajuntament i per les nostres entitats amb un objectiu 
comú: omplir de tradició, solidaritat i alegria els nostres 

carrers, tot convidant a la participació de tothom. 

Evidentment, les santjoanenques i els santjoanencs 
més petits en són protagonistes especials. Aquest any, 

el nostre estimat Astròleg Sadurní ja treballa en la 
rebuda de Ses Majestats per tal que arribin puntuals i 

ben carregats de regals. Com que està fent obres a casa 
seva, la Torre de la Creu, enguany convidarà els infants a 
un espai especial i ple de màgia on tindrem l’oportunitat 
única de veure la clau màgica amb la qual els Reis Mags 
obren les portes de totes les cases. Després, en Sadurní 
ens esperarà de nou al Parc de les Il·lusions per tal que 

la tarda del 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar arribin 
puntuals a Sant Joan Despí i recorrin tots els barris amb 

la seva cavalcada reial.

Venen dies de retrobament, de records, de bons desitjos... 
A Sant Joan Despí volem que aquestes festes siguin 

especials, omplin la ciutat de màgia i que ens 
serveixin d’inspiració per avançar cap a un 

món més solidari, més just, més sostenible i 
més igualitari.

Bon Nadal i feliç any nou! 

Navidad llena de magia
Sant Joan Despí se llena de magia al llegar la Navidad. La 
ilusión propia de estas fechas se transmite en todas las 
actividades que se realizan en la ciudad, organizadas por 
el Ayuntamiento y por nuestras entidades con un objetivo 
común: llenar de tradición, solidaridad y alegría nuestras 
calles, invitando a la participación de todos. 

Evidentemente, las ciudadanas y los ciudadanos más 
pequeños son protagonistas especiales. Este año, nuestro 
querido Astrólogo Sadurní ya trabaja en el recibimiento de 
Sus Majestades para que lleguen puntuales y bien cargados 
de regalos. Al estar haciendo obras en su casa, la Torre de 
la Creu, este año invitará a los niños y niñas a un espacio 
especial y lleno de magia donde tendremos la oportunidad 
única de ver la llave mágica con la que los Reyes Magos 
abren las puertas de todas las casas. Después, Sadurní nos 
esperará de nuevo en el Parque de las Ilusiones para que 
la tarde del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen 
puntuales a Sant Joan Despí y recorran todos los barrios  
con su cabalgata real. 

Vienen días de reencuentro, recuerdos, buenos deseos... 
En Sant Joan Despí queremos que estas fiestas sean 

especiales, llenen la ciudad de magia y que nos 
sirvan de inspiración para avanzar hacia 

un mundo más solidario, más justo, más  
sostenible y más igualitario.

Feliz Navidad y feliz año nuevo! 

Belén García Criado
Alcaldessa de Sant Joan Despí

Belén García Criado
Alcaldesa de Sant Joan Despí



Exposicions
i concursos

Del 14 de desembre de 2022
al 8 de gener de 2023

EXPOSICIÓ DE PINTURA
Dones, futbol, Sant Joan Despí.
DEL GRUP D’ART 94
Històricament, les dones han estat invisibles en 
l’espai públic. El seu paper quedava només en 
l’àmbit privat de la llar. En els últims anys, això 
ha anat canviant, però encara hi ha espais on la 
presència femenina és escassa. Un dels últims 
fenòmens s’ha donat en el món del futbol. Hem 
vist com esportistes de casa nostra han pujat al 
graó més alt del podi futboler.
Aquest any, des del Grup d’Art 94 volem retre 
homenatge a aquestes dones amb la nostra 
pintura.
Lloc: Centre Jujol - Can Negre
Inauguració: 14 de desembre a les 19.30 hores
Horaris del Centre Jujol durant les festes de 
Nadal: 25 i 26 de desembre tancat, l’1 de gener 
tancat i dia 5 de gener obert de 10 a 13 hores.

Diumenge 18 de desembre de 2022 

45è CONCURS-EXPOSICIÓ
D’ORNITOLOGIA 2022
Concurs de Catalunya de totes les espècies de 
canaris i concurs de canaris de cant timbrat. 
Exposició oberta al públic i lliurament de premis.
Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: de 10.30 a 14 hores
Entrega de premis: a les 12 hores
L’organitza: Club Ornitológico Timbrado Español 
Sant Joan Despí

Del 4 de desembre de 2022
al 8 de gener de 2023 

66a EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Lloc: carrer de Rius i Taulet, 5,
cantonada avinguda de Barcelona
Horari: laborables de 18 a 20 hores
Dissabtes i vigílies de festiu de 18 a 21 hores 
Diumenges i festius d’11 a 14 h i de 18 a 21 hores 
Grups concertats: 93 477 18 25
L’organitza: Associació de Pessebristes de Sant 
Joan Despí
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Activitats
Dissabte 17 de desembre de 2022

TIÓ DE NADAL POPULAR
DEL BARRI DE LES PLANES 
Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats de Sant Joan Despí, on els 
infants passaran un per un a fer cagar el tió, tot 
acompanyat amb tallers, cançons, balls...
Lloc: plaça del Mercat de les Planes*
Horari: d’11 a 13.30 hores
L’organitza: Comissió Tió Popular 
Sant Joan Despí
*en cas de pluja l’activitat es 
farà al Centre Cívic Les Planes

TIÓ DE NADAL 
POPULAR
DEL BARRI PLA DEL
VENT-TORREBLANCA
Activitat oberta destinada a 
famílies i infants del barri per celebrar plegats 
una festa tan tradicional com el tió.
Lloc: plaça de Maria Aurèlia Capmany
Horari: d’11 a 13.30 hores
L’organitza: Comissió Tió Popular Sant Joan Despí

TORNEIG RÀPIDES NADAL 2022
Torneig d’escacs amb sistema suís 5+2, i premis 
als tres primers classificats/des.
Horari: de 17 a 20.30 hores
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Antoni Gaudí
Inscripcions: escacsdespi.despientitats.cat
Correu electrònic:
clubescacssantjoandespi@gmail.com
L’organitza: Club Escacs Sant Joan Despí

GALA BENÈFICA MARATÓ TV3
Gala de patinatge artístic en benefici de la Marató 
de TV3.
Lloc: Poliesportiu del Mig
Horari: de 17 a 20 hores
Preu de l’entrada: 5 € (donatiu a Marató de TV3)
L’organitza: CPA Sant Joan Despí

ESCAPE ROOM FAMILIAR
Vine a gaudir d’aquesta activitat en família, on 
descobrirem l’origen d’una tradició catalana. 
Els diners recaptats serviran per a la campanya 
econòmica de les activitats d’estiu i del Centre 
Obert. 
Lloc: Centre d’Esplai El Nus
Horari: de 16.30 a 20.30 hores
Itinerari: Tenim 4 sales simultànies a l’Esplai El 
Nus preparades per descobrir diferents misteris. 
Cada grup tindrà 30 minuts per descobrir el 
tresor que tenim preparat. 
Inscripcions: escaperoom@esplaielnus.org
Preu de l’entrada: 2 € Mentre esperen el torn per 
entrar a l’escape room podem gaudir de barra de 
begudes calentes, taller de treballs manuals i jocs 
gegants per als infants.
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA ENRIC GRANADOS
Tradicional Concert de Nadal amb l’actuació dels 
grups corals infantil, juvenil i adults Rhapsody i 
del grup instrumental.
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 18.30 a 20.30 hores
Preu de l’entrada: 5 € per persona de més de 18 
anys i 3 € per a més grans de 65 anys. Alumnat de 
l’escola i menors de 17 anys, entrada gratuïta.
L’organitza: Associació Cultural Escola de Música 
Enric Granados
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Diumenge 18 de desembre de 2022

TIÓ DE NADAL POPULAR DEL 
BARRI RESIDENCIAL SANT JOAN 
Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats de Sant Joan Despí, on els 
infants passaran un per un a fer cagar el tió, tot 
acompanyat amb tallers, cançons, balls...
Lloc: plaça de l’Estatut*
Horari: d’11 a 13.30 hores
L’organitza: Comissió Tió Popular Sant Joan Despí
*en cas de pluja l’activitat es farà al Centre Cívic 
Antoni Gaudí

TIÓ DE NADAL POPULAR DEL 
BARRI CENTRE
Activitat oberta destinada a famílies i infants 
del barri per celebrar plegats una festa tan 
tradicional com el tió.
Lloc: plaça de Mercè Rodoreda (davant Centre 
Cultural Mercè Rodoreda)
Horari: d’11 a 13.30 hores
L’organitza: Comissió Tió Popular Sant Joan Despí

ITINERARI MODERNISTA
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ
Visita guiada a les obres modernistes de Can 
Negre, la Torre de la Creu (exterior), façanes de 
Torre Jujol, Torre Serra Xaus i Casa Rovira.
Lloc de trobada: Centre Jujol – Can Negre
Horari: a les 11 hores
Preu de l’entrada: 6 €. Menors de 10 anys, 
gratuït. Descomptes del 20% amb carnet de 
les biblioteques, per a estudiants, jubilats i 
pensionistes. 
Durada: 2.30 hores
Inscripcions: cal concretar prèviament per telèfon 
93 373 73 63 o per correu electrònic
cannegre@sjdespi.net

PER NADAL, MÚSICA PER A TOTHOM
L’orquestra Laud’Ars ofereix el seu concert de 
Nadal, obert a tothom, amb un repertori d’obres 
variades que conviden al ball, des d’un concert 
barroc, fins a una sardana o un vals vienès.
Lloc: Auditori de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi
Horari: d’11.30 a 12.450 hores
L’organitza: Orquestra Laud’Ars (Agrupación 
Laudística Cierzo)

XVIII DANSA SOLIDÀRIA AMB LA 
MARATÓ DE TV3
Mostra de coreografies dels grups de l’ESPAI FÍSIC. 
Escoladedansa: iniciació a la dansa, clàssic, modern, 
contemporani i modern-fusió adults; amb la 
participació de grups i companyies. El comerç local 
també hi col·labora amb aportacions econòmiques i 
obsequis per al sorteig de l’intermedi.
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 17.30 a 20 hores
Preu de l’entrada: del 12 al 14 de desembre venda 
per a les famílies que hi participen (cada família). A 
partir del 15 de desembre venda oberta per a tothom.
Cost: 10 € anticipada i 12 € el mateix dia.
Recapte d’aliments: inici dilluns 2 de desembre 
i s’allarga fins al mateix dia de l’acte. Aquest 
recapte el gestionarà l’Assemblea Local de la 
Creu Roja de Sant Joan Despí. Aliments que es 
recolliran: ampolles d’oli, pots de vidre de llegums 
(cigrons, llenties i mongetes), llaunes de tonyina/
sardines, paquets de pasta i paquets d’arròs. 
L’organitza: Associació Dansadespí

5



6

Dilluns 19 de desembre de 2022

TALLER LETTERING NADALENC
Felicita el Nadal amb creativitat! (de 12 a 35 anys).
Lloc: Casal de joves El Bulevard
Horari: de 18 a 20 hores
Preu: 5 € 
Inscripcions: despijove.cat

Dilluns 19 i dimarts 20 de desembre
de 2022

PARE NOEL A LA PLAÇA
DEL MERCAT DE LES PLANES
El Pare Noel rebrà els nens i les nenes que 
vulguin anar a veure’l a la plaça del Mercat. No us 
oblideu la carta! 
Lloc: plaça del Mercat de les Planes 
Horari: de 17.30 a 19.30 hores
L’organitza: Associació de Veïns i Veïnes de les 
Planes de Sant Joan Despí

Dimecres 21 de desembre de 2022

FESTA DE NADAL
PER A LA GENT GRAN
Ball de Nadal i xocolatada
Lloc: Poliesportiu del Mig
Horari: a les 16.30 hores
Accés: amb invitació que cal recollir prèviament 
al Centre de Gent Gran Cirerers, Àrea de Serveis 
a la Persona, Centre Cultural Mercè Rodoreda i 
als centres cívics Torreblanca i Antoni Gaudí. Cal 
recollir invitació, fins exhaurir-les. Reserva de 
taules per a grups de 8 persones.
Servei d’autocar: s’habilita un servei especial 
d’autocar als següents punts i horaris de recollida 
i tornada.
15.30 h: barri de les Planes (carrer de la 
Fontsanta, darrere la Biblioteca Miquel Martí i Pol)

16.00 h: barri de Torreblanca (carrer de Rubió i 
Tudurí, davant del Centre Cívic Torreblanca)
La tornada es farà a les 19 i 19.30 h als punts 
anteriors.
L’organitza: Departament de la Gent Gran

TALLER REGALS DOLÇOS
Sorprèn els teus amics amb un regal dolç (de 12 a 
35 anys).
Lloc: Casal de joves El Bulevard
Horari: de 18 a 20 hores
Preu: 5 € 
Inscripcions: despijove.cat

Dijous 22 de desembre de 2022

BALL DE NADAL 2022
En el descans del ball, brindis amb
cava i degustació de dolços de Nadal.
Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: de 17 a 19.30 hores
Preu de l’entrada: entrada lliure
L’organitza: ADEGGPI
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Divendres 23 de desembre de 2022

TALLER DE NADAL:
FES EL TEU NAN NADALENC
(LI CREIXERAN ELS CABELLS!)
Es tracta d’una manualitat on els infants, 
acompanyats pels pares, faran un nino de terra, 
els cabells seran de gespa i anirà vestit amb estil 
nadalenc. Amb els dies, a mesura que reguin el 
nino, la gespa creixerà com si fossin els cabells. 
A més, aprofitarem per explicar breument la 
patologia de la fissura labiopalatina i què fem a 
l’Associació.
Hi haurà venda de marxandatge. 
Lloc: cantonada Baltasar d’Espanya amb Bon 
Viatge
Horari: de 16.30 a 19.30 hores
L’organitza: Associació Fícat

BALL I PICA-PICA NADALENC
Als assistents se’ls oferirà un pica-pica per tal 
de celebrar les festes nadalenques i agrair el seu 
suport durant aquest any.
Lloc: Foment Cultural i Artístic (Carrer Major, 54)
Horari: de 16.45 a 19.30 hores
Preu de l’entrada: 3 € (socis) 3,50 € (no socis)
L’organitza: Amics del Ball

Diumenge 25 de desembre de 2022

BALL DE NADAL 2022
Música en viu amb el duet Vallparaiso.
Lloc: carrer Major, 54
Horari: de 22 a 1 hores
Preu de l’entrada: 5 € (socis) 8 € (no socis)
L’organitza: Foment Cultural i Artístic
Reserva de taules: 637 815 468 - 630 680 228

Dilluns 26 de desembre de 2022

BALLADA DE SARDANES DE 
SANT ESTEVE AMB LA COBLA 
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT 
Lloc: plaça de l’Ermita
Horari: a les 11.30 hores
L’organitza: Colla Sardanista de Sant Joan Despí

Dimecres 28 de desembre de 2022

ELS PASTORETS
Els Pastorets, com cada any, els infants de l’esplai 
realitzaran l’obra dels Pastorets d’en Ferrer Magí. 
Lloc: Jacint Verdaguer, 24-26 (local de l’esplai)
Horari: de 18.30 a 20.30 hores
Preu de l’entrada: la voluntat 
L’organitza: Esplai El Castanyot

Dissabte 30 de desembre de 2022

CONCERT DE NADAL 2022
Concert de valsos i polques amb 
l’orquestra simfònica Vivace Assai.
Lloc: carrer Major, 54
Horari: de 22 a 1 hores
Preu de l’entrada: 15 € (socis)
20 € (no socis)
L’organitza: Foment Cultural i Artístic
Venda d’entrades al 637 815 468 – 630 
680 228. Del 27 al 29 de desembre 
a la secretaria de 18 a 20 h i el 30 de 
desembre una hora abans del concert.
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Diumenge 1 de gener de 2023 

BALL DE CAP D’ANY 2022
Música en viu amb el grup Zenit, ampolla de cava 
per parella i bombons.
Lloc: carrer Major, 54
Horari: d’1 hores (de la matinada) a 4 hores
Preu de l’entrada: 20 € (socis) 30 € (no socis)
L’organitza: Foment Cultural i Artístic
Reserva de taules 637 815 468 – 630 680 228. 
Secretaria del centre els dimarts i divendres de 
18 a 20 hores

CONCERT D’ANY NOU
Des de fa molts anys, el Cor de Flora fa el 
tradicional Concert d’Any Nou. Enguany, oferim 
un concert amb la col·laboració de la coral 
Despistats i altres artistes convidats/des.
Lloc: Església Sant Joan Baptista
Horari: a les 19 hores
L’organitza: Societat Cor de la Flora

Dijous 5 de gener de 2023 

NIT MÀGICA
La Nit de Reis és una nit especial i plena 
d’il·lusions per a tothom, però sobretot per als 
infants. Des del Club d’Esplai El Tricicle es vol 
compartir aquesta nit i ajudar-vos perquè la 
recordeu sempre.
Lloc: barris de Sant Joan Despí
Horari: de 19.30 a 1.00 hores 
(nit del 5 al 6 de gener)
Inscripcions: als centres 
cívics de les Planes i 
Antoni Gaudí a partir del 
9 de desembre. Places 
limitades
L’organitza: Club d’Esplai
El Tricicle

NIT DE REIS
L’Esplai El Nus us vol ajudar a que la nit de reis 
sigui encara més màgica a casa vostra. 
Lloc: als domicilis
Horari: de 20.30 a 22.30 hores (nit del 5 de gener)
Inscripcions: inscripcions del 19 al 30 de 
desembre, mitjançant mail
(nitdereis@esplaielnus.org). S’ha d’indicar el 
nom i edats dels infants, l’adreça i alguna petita 
explicació de les característiques dels nens i 
nenes. Places limitades
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Dissabte 7 de gener de 2023

TPAN23 - MEMORIAL
JUAN MANUEL CANO
Torneig d’any nou pels equips de categoria 
premini del Bàsquet Club Sant Joan Despí. 18 
equips participants i 27 partits en 12 hores de 
bàsquet, amb dinar de germanor i activitats 
lúdiques en paral·lel al torneig. 
Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 21 hores 
Entrada: lliure
L’organitza: BC Sant Joan Despí
Informació i horaris a basquetdespi.com
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Cap infant sense joguina
Els seus drets en joc 

Diumenge 11 de desembre, de 10 a 14 h
Dimarts 13 i dijous 22 de desembre,
de 16 a 20 h

PUNT DE RECOLLIDA INTERACTIU 
Petit espai amb jocs i activitats dedicades als 
més petits, perquè gaudeixin d’una estona 
preparada amb nous jocs pensats per a ells, que 
inclouen aspectes relacionats amb la infantesa i 
la importància de gaudir-la i els principis de Creu 
Roja. Aprofitarem aquest espai per fer un recapte 
de joguines per a aquesta campanya de Nadal, 
incloent-hi un gran tió, que encara estaran a 
temps d’alimentar!
Lloc: plaça de l’Ermita
L’organitza: Creu Roja Joventut

Del 7 al 27 de desembre de 2022

Punts de recollida a:
Centre Cívic Sant Pancraç - Centre Cívic Les 
Planes - Centre Cívic Torreblanca - Centre Cívic 
Antoni Gaudí, Àrea de Serveis a la persona, els 
poliesportius (Salvador Gimeno i Francesc Calvet), 
les biblioteques (Mercè Rodoreda i Martí i Pol), 
durant l’horari d’obertura dels centres.
L’organitza: Creu Roja Joventut Sant Joan Despí
Contacte: 93 373 37 58

Dissabte 17 de desembre de 2022

RÀDIO MARATÓ AMB RÀDIO DESPÍ
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES NOVES
Horari d’emissió del programa: de 10 a 20 h
Punts de recollida: plaça del Mercat a les Planes, 
supermercat Esclat a Torreblanca, plaça de 
l’Ermita al barri Centre i Barri Residencial Sant 
Joan.
Horari dels punts de recollida: de 10.30 a 13.30 h
L’organitza: Ràdio Despí i Creu Roja Joventut Sant 
Joan Despí

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES DE CREU ROJA JOVENTUT 2022-2023
Ben a prop de les festes de Nadal, creiem oportú fomentar els valors de la solidaritat del 
poble de Sant Joan Despí fent, un any més, la recollida de joguines (noves, no bèl·liques i 
no sexistes) per tal de poder defensar el dret del joc de tots els infants de la nostra ciutat. 
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Diumenge 18 de desembre de 2022

BATUCADA AMB ABRAKPUM
Barri de les Planes: 12 hores

Divendres 23 de desembre de 2022

TALLERS INFANTILS DE 
MANUALITATS NADALENQUES
Barri de Pla del Vent-Torreblanca: 16.30 a 18.30 h

Divendres 30 de desembre de 2022

BRINCADEIRA:
ESPECTACLE PERCULIGHTS
Barri de les Planes: de 17.45 a 18.30 hores
Barri Centre: de 19.15 a 20.00 hores

cartell comerç local.indd   1 14/11/22   12:07

  Activitats
de dinamització
    al carrer
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Dijous 22 de desembre de 2022
Música en directe als mercats municipals del 
Centre i de les Planes, d’11 a 13 hores

Campanyes dels mercats municipals
Mercat del Centre:
per les compres fetes al mercat entre el 15 
de novembre i el 20 de desembre, rebràs 
participacions de 10 cèntims de la loteria de 
Nadal.

Mercat de les Planes:
per les compres fetes al mercat entre el 25 
de novembre i el 4 de gener, cada setmana se 
sortejaran 4 vals de 50 €. N’hi ha 200 € a repartir! 

Del 28 de novembre al 22 de desembre

CONCURS D’APARADORS
DE TEMÀTICA NADALENCA 
Fotos i votacions per Instagram. Premi de 100 €

Diumenge 18 de desembre de 2022

MARKET DE NADAL
Carrer de John F. Kennedy (zona de vianants). 
Barri de les Planes. 
Horari: d’11.00 a 18.00 hores

  Nadal
als mercats
   municipals

  Campanyes 
 Activadespí 
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22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre
de 2022 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2023

CASAL D’HIVERN INFANTS DEL 
CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on els 
infants poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, 
excursions, cançons, jocs... i compartir tot això amb 
amics i amigues per passar-ho d’allò més bé.
Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí i Centre Cívic Les 
Planes
Horari: Casal de matí de 9 a 14 hores
Casal de tarda fins a les 16.30 hores
Servei d’acollida: a partir de les 8.30 hores
(a concretar, segons demanda)
Menjador: amb carmanyola de casa
Inscripcions: del 21 de novembre fins al 16 de 
desembre a la secretaria del Centre Cívic Antoni 
Gaudí i del Centre Cívic Les Planes
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle

CASAL D’HIVERN JOVE DEL CLUB 
D’ESPLAI EL TRICICLE
Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on les i 
els joves poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, 
excursions, cançons, jocs... i compartir tot això amb 
amics i amigues per passar-ho d’allò més bé.
Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: Casal de matí de 9 a 14 hores
Casal de tarda fins a les 16.30 hores
Menjador: amb carmanyola de casa
Inscripcions: del 21 de novembre fins al 16 de 
desembre a la secretaria del Centre Cívic Antoni 
Gaudí i del Centre Cívic Les Planes
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle

Del 22 de desembre de 2022
al 5 de gener de 2023

CASAL D’HIVERN
“LA MÀGIA DELS PLANETES”
Proposem dinamitzar el període de vacances 
d’hivern per a nens i nenes de 3 a 11 anys 
mitjançant un centre d’interès anomenat ‘La màgia 
dels planetes’. La finalitat de fer aquest centre 
d’interès és treballar els valors. Els treballarem 
a partir dels planetes, ja que cada planeta serà 
un valor (creativitat, empatia, el pensament crític, 
bondat, comprensió, aprenentatge, tolerància i 
imaginació).
Lloc: Centre Cívic Sant Pancraç i Centre Cívic 
Torreblanca
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores o 
15.30 hores (segons menjador) o 17 hores (casal 
d’acollida de tarda)
Inscripcions: del 22 de novembre al 14 de desembre
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Casals i campus esportius nadalencs
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Del 22 de desembre de 2022
al 5 de gener de 2023

CAMPUS ESPORTIUS DE NADAL
Activitat esportiva i d’esbarjo adreçada a tots els 
nens i les nenes a qui agrada l’esport, les activitats 
recreatives, i que vulguin passar uns dies de 
vacances amb altres nens i nenes. Dirigit a infants 
nascuts entre 2010 i 2018.
Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 14 hores. Horari ampliat fins a les
17 hores (servei de cangur de 8 a 9 hores)
Inscripcions: a partir del 28 de novembre a
www.despiesport.cat 
L’organitza: Ajuntament de Sant Joan Despí

Del 27 al 30 de desembre de 2022

ENTRENAMENTS DE TENNIS
I PÀDEL PER A INFANTS DE
4 A 16 ANYS
Lloc: Tenis Despí
Horari: de 10 a 13.30 hores
Inscripcions: a la recepció del club
Preu: 60 € (alumnat escola) 80 € (altres)

Del 27 al 30 de desembre de 2022

CAMPUS HOQUEI LÍNIA NADAL 
2022
Campus de patinatge i hoquei línia.
Lloc: Poliesportiu del Mig
Horari: de 9 a 17 hores
Inscripcions: chljujol.com
L’organitza: Club Hoquei Línia Jujol

Del 27 al 30 de desembre de 2022

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
D’HANDBOL
Campus de tecnificació per posicions específiques.
Lloc: Poliesportiu Salvador Gimeno
Horari: de 10.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 19.30 hores
Inscripcions: al web www.chsjd.com
L’organitza: Handbol Sant Joan Despí

Del 27 al 30 de desembre de 2022

CAMPUS ESPORTIU DE NADAL 
2022 FUTBOL SALA
Com cada any, CFS organitza el campus esportiu 
de Nadal. Un campus de futbol sala amb moltes 
sorpreses.
Lloc: Poliesportiu Ugalde
Horari: de 9 a 14 hores
Inscripció: del 21 de novembre al 16 de desembre
L’organitza: Sant Joan Despí CFS

El 22 i 23, del 27 al 30 de desembre
de 2022 i del 2 al 5 de gener de 20233

CAMPUS DE NADAL FUTBOL 
CLUB SANT JOAN DESPÍ-SAN 
PANCRACIO
Campus de futbol.
Lloc: Camp de futbol municipal Barri Centre
Horari: de 8 a 17 hores
Inscripció: udsanpancracio.com
L’organitza: Futbol club Sant Joan Despí – San 
Pancracio



Reis 2023
Del 16 de desembre de 2022
al 5 de gener de 2023

BÚSTIES REIALS 
Aquest any, podreu fer arribar la vostra carta 
a Ses Majestats a través de les 9 bústies que hi 
haurà a tots els barris de la nostra ciutat.

1. Barri Centre: rambla de Josep M. Jujol (plaça 
de la Ciutat Gegantera)

2. Barri Centre: plaça de l’Església
3. Barri Centre: passeig del Canal amb avinguda 

de Barcelona
4. Barri les Planes: plaça del Carme
5. Barri les Planes: plaça d’Antonio Machado
6. Barri les Planes: plaça de Miquel Martí i Pol
7. Barri Residencial Sant Joan: carrer d’Antoni 

Gaudí amb Josep Tarradellas
8. Barri Torreblanca: plaça de M. Aurèlia 

Capmany
9. Barri les Begudes: plaça de Núria Pompeia

9

8

7

4
32

1
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28, 29 i 30 de desembre de 2022

VISITA LA CLAU MÀGICA
DE LA CIUTAT 
Per primera vegada tindrem la gran oportunitat 
de visitar la clau màgica de la ciutat, que 
l’alcaldessa lliurarà als Reis Mags d’Orient la nit 
del 5 de gener per entrar a totes les cases. No us 
perdeu aquesta gran oportunitat plena de màgia! 
Els ajudants de l’Astròleg Sadurní us esperen!
Lloc: plaça 8 de març (davant de l’Àrea de Serveis 
a la Persona. Av. de Barcelona, 41)
Horari: de 17 a 20 h. No és necessària cita prèvia
A més podràs gaudir de l’espectacle musical 
més màgic d’aquest Nadal: passis a les 17.30 h, 
18.15 h, 19 h i 19.45 h

Dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4
de gener de 2023

PARC DE LES IL·LUSIONS - 
LLIURAMENT DE CARTES
ALS PATGES REIALS
Els patges reials i els seus ajudants/tes us 
esperen per recollir en mà tots els desitjos dels 
nens i les nenes de Sant Joan Despí. Estaran 
acompanyats per l’Astròleg Sadurní que, dins 
del seu tendal màgic, ens explicarà les noves 
aventures de la màgia de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient. Al Parc de les Il·lusions passejareu 
per un món màgic amb l’oficina de correus reial, 
la sastreria reial, el carboner, entre d’altres 
màgiques sorpreses.
Lloc: parc de la Fontsanta. Entrada davant del 
carrer de la Fontsanta, número 18 (cruïlla amb 
carrer Mare de Déu de la Mercè).
Horari: de 17 a 20 h. CITA PRÈVIA AL WEB 
MUNICIPAL sjdespi.cat (a partir del dia 20 de 
desembre a les 10 h)

HORA RELAXADA
Per aquells infants i adults que necessitin fer la 
visita al “Parc de les Il·lusions” en unes condicions 
més relaxades, amb la música i llum ambient 
suaus i en grups més reduïts, podeu reservar la 
franja horària de les 17 h dels dies 2,3 i 4 de gener 
per poder fer la visita en aquestes condicions.

Amb la col·laboració de la Comissió de Reis.
No està permès accedir al recinte amb animals de
companyia (excepte gossos pigall).
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Dijous 5 de gener de 2023
La ciutat està preparada per rebre SM els 
Reis d’Orient. Un espectacle que suma la 
màgia i l’encís de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient. Aquest any, com ja és tradició, també 
és important la participació de tots els nens 
i totes les nenes, pares, mares, avis, àvies, 
famílies... en definitiva, tot Sant Joan Despí, 
per donar la benvinguda a Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient. 

ARRIBADA MÀGICA I BENVINGUDA 
DE SES MAJESTATS ELS REIS 
MAGS D’ORIENT 
Com és habitual, amb la comitiva ens 
acompanyaran l’Astròleg Sadurní, els patges 
reials, els infants reials, els ajudants de l’astròleg 
i plegats, amb els grups de percussió
ABRA-KPUM i la txaranga TIRANT LO BAND, 
participarem i farem possible l’arribada màgica 
de Ses Majestats els Reis Mags. T’hi esperem! No 
deixis que t’ho expliquin!
L’arribada estarà traduïda simultàniament en 
llengua de signes. 
Arribada màgica i benvinguda de SM els Reis 
Mags. Salutació i lliurament del pa i la sal com a 
símbol d’hospitalitat.
Lloc: parc de la Fontsanta. A l’esplanada central
Horari: a les 16.45 hores

Espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i 
necessitats especials. Cal fer reserva prèvia al telèfon
93 477 00 51.
Amb la col·laboració de la Comissió de Reis.
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CAVALCADA DE SM ELS REIS MAGS D’ORIENT 
Un cop Ses Majestats hagin pujat a les seves carrosses, començarà la tradicional cavalcada, amb un 
llarg recorregut per la ciutat per saludar els nens i les nenes. Hi ha poques coses tan màgiques com 
veure la cavalcada dels Reis Mags, deixar-se endur per la il·lusió dels infants i endolcir-se amb els 
caramels que llancen els patges. No hi podeu faltar!

PER ON PASSEN ELS REIS? 
17.45 h RESIDENCIAL SANT JOAN
 Carrer del Marquès de Monistrol
 Carrer de Sant Martí de l’Erm

18.15 h LES PLANES
 Carrer de la Fontsanta
 Carrer Extremadura
 Carrer de John F. Kennedy
 Carrer de Josep M. Pi i Suñer
 Carrer de Josep M. Trias de Bes
 Carrer de Sant Antoni
 Passeig Gran Capità

19 h PLA DEL VENT-TORREBLANCA
 Avinguda de la Generalitat
 Avinguda de Lluís Companys
 Plaça de Maria Aurèlia Capmany
 Carrer de Torreblanca
 Avinguda de la Generalitat

20 h BARRI LES BEGUDES
 Carrer Ana María Martínez Sagi
 Carrer de Clara Campoamor
 Carrer Major

20.30 h BARRI CENTRE
 Carrer Major
 Carrer de la Creu d’en Muntaner
 Plaça Lluís Companys
 Carrer de Catalunya
 Carrer de Jacint Verdaguer
 Carrer Major
 Avinguda de Barcelona
 Carrer del Bon Viatge
 Carrer del Torrent d’en Negre
 Plaça de Catalunya

Segueix la cavalcada a @AjSJDespi
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Dijous 5 de gener de 2023

ENTREGA DE LA CLAU MÀGICA DE 
LA CIUTAT A SM ELS REIS D’ORIENT 
Per aconseguir que els infants rebin els seus 
regals a casa seva, a la plaça de Catalunya es 
lliurarà a Ses Majestats la clau màgica que obre 
les portes de totes les cases. L’acte de lliurament 
de claus estarà traduït simultàniament en llengua 
de signes. 
Lloc: plaça de Catalunya
Horari: a les 21.15 hores
L’organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de 
Sant Joan Despí
Amb la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes  
de Sant Joan Despí, Ràdio Despí i Creu Roja.

CANÇÓ PER REBRE ELS REIS MAGS 
Us la podeu descarregar a www.sjdespi.cat i 
www.reismags.despientitats.cat
Amb la col·laboració de:
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NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA CAVALCADA
La nit del dia 5 de gener és màgica. Arriben Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient a la ciutat i a les 
nostres llars! I com ja sabeu, és molt important que 
deixeu, al balcó o la finestra, el vostre fanalet i una 
sabata de cada membre de la família. Però sobretot, 
abans d’anar-vos-en a dormir, recordeu que Ses 
Majestats i els camells que els acompanyen estaran 
tan cansats aquella nit que necessitaran aigua i 
quelcom per menjar per recuperar forces i arribar a 
tots els racons de Sant Joan Despí. 

Ep! Abans de ficar-vos al llit haureu de rebre’ls i donar 
la benvinguda a la cavalcada reial, no? Aquí us deixem 
unes quantes normes que us caldrà seguir:
Abans i durant la celebració: 
- Seguiu sempre les instruccions del personal de 

seguretat.
- Recordeu que els principals riscos són el pas de les 

carrosses i tenir un accident per haver-vos enfilat 
a algun element com ara contenidors, semàfors i 
senyals... No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit 
comú: durant la celebració no us poseu en risc ni 
exposeu  la mainada a possibles accidents.

- Quedeu-vos sempre darrere les tanques o la 
senyalització de seguretat del pas de les carrosses.

- No creueu mai entre carrossa i carrossa, ni us hi 
acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de 
combustible. 

- No llenceu caramels a ningú, ni a les persones 
assistents ni a les que hi col·laboren. 

- Tingueu localitzades les vies d’evacuació per a una 
possible emergència i poseu especial atenció a les 
indicacions del personal de seguretat.

- No empenyeu mai per accedir a una zona perquè 
podeu provocar una caiguda o allau; si la zona on 
voleu situar-vos està saturada o molt plena, busqueu 
un altre punt. 

- Si aneu amb infants porteu-los sempre de la mà.  
Expliqueu-los quins són els riscos, què no poden fer i 
com han d’actuar si es perden. 

- Si trobeu cap infant perdut és important que 
l’acompanyeu immediatament a la policia local o a la 

zona on es troben els equips de seguretat. 
- No us atureu davant dels carrers d’accés a l’acte 

perquè són les vies d’evacuació que caldrà utilitzar en 
cas d’emergència. 

- Si teniu la sensació de no tenir sortida possible, 
busqueu una ubicació alternativa on poder localitzar 
una via d’evacuació. És important, però, que 
mantingueu la calma en tot moment. 

- No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o a 
qualsevol altre element de caràcter inestable perquè 
poden ser perillosos i provocar un accident. 

- Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el 
lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i 
seguint les indicacions dels serveis de seguretat. 

En cas d’emergència:
- Mantingueu la calma i poseu especial atenció a les 

indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta 
cura dels infants i les persones amb dependència. 

- Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, 
ja que podríeu provocar situacions  molt perilloses 
per la gran quantitat de persones concentrades. 

- Una vegada estigueu en una zona segura, si no 
trobeu alguna persona informeu-ne als serveis 
d’emergència. 

- En cas d’emergència, si truqueu al telèfon 112 des 
d’un telèfon mòbil i no us dona senyal, pot ser que les 
línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per 
fer la trucada. 

Consells d’autoprotecció durant la cavalcada: 
- No us apropeu a la via per agafar els caramels que 

quedin en el pas de les carrosses; us podeu distreure 
i no preveure el pas de les següents. 

- Vetlleu i controleu els infants perquè no s’aproximin a 
les rodes dels vehicles.

- Si el fred és intens, recordeu portar barret i utilitzar 
la bufanda o el mocador per no respirar directament 
l’aire fred, especialment la mainada. A més, és 
important que porteu roba còmoda i adequada a la 
meteorologia per evitar problemes amb el pas de les 
hores. 



   Campanya
Residus 2023

UN NADAL RESPONSABLE 
Moveu-vos amb seny, utilitzeu el transport públic, 
camineu o moveu-vos amb bici. Compartiu el 
cotxe sempre que pugueu.
• Compreu de manera responsable. Penseu 

abans de comprar un producte si de veritat el 
necessiteu. Compreu productes estacionals i 
locals. Trieu productes etiquetats, els ecològics 
i els de comerç just.

• Allargueu la vida dels vostres objectes. 
Consulteu la web http://www.millorquenou.cat/ 
on podeu trobar tallers de reparació, botigues 
de segona mà, xarxes d’intercanvi i mercats.

• Respecteu les 4 R: reduïu els residus que 
genereu, reutilitzeu els envasos, recicleu i 
repenseu els vostres hàbits i actituds per a un 
consum responsable.

• Optimitzeu l’energia i estalvieu aigua.
• Tingueu cura de l’entorn.
• Respecteu els espais públics, els prats i les 

zones enjardinades. Utilitzeu les papereres i 
contenidors de brossa (blau, groc, verd, gris i 
marró).

RESIDUS ESPECIALS
DEIXALLERIA LA FONTSANTA
av. del Baix Llobregat cantonada amb Àngel 
Guimerà. Tel. 93 371 57 46

DEIXALLERIA MÒBIL
Tots els dimecres al matí i els dijous a la tarda. 
Consulteu horaris i lloc pàg.
www.sjdespi.cat

Punts de recollida d’arbres de Nadal del 7 al 16 
de gener de 2023
• Pl. de l’Ermita amb c/ Bon Viatge
• Pl. del Pi
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. de Sant Joan
• Centre Cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
• Av. de la Generalitat amb av. de Lluís Companys
• Centre Cívic Torreblanca,  av. de Lluís Companys 

amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

SABEU QUIN ÉS EL MILLOR REGAL?
Amb l’objectiu de recuperar el Nadal com un espai 
imaginatiu per avançar cap a societats més justes 
per a tothom,  hem de reforçar totes aquelles 
iniciatives que respecten les persones i el medi 
ambient, promovent el comerç just i de proximitat.  
Un Nadal en què prevalguin els valors de 
solidaritat i cooperació. Per Nadal regala algunes 
d’aquestes propostes que t’oferim:
• Productes de Comerç Just  
• Regals que no generin residus
• Regala art de la botiga del Centre Jujol- Can Negre 
• Regala(‘t)eatre 
• Regala sessions de massatge
• Cap de setmana en una casa rural
• Un dia d’esports d’aventura i 
• EXPERIÈNCIES I ON ET PUGUI DUR LA TEVA 

IMAGINACIÓ 

REGALA’M EL QUE VULGUIS.
JO HI POSO LA IMAGINACIÓ
És una invitació per a totes les persones que reben 
el regal a no quedar-se en l’ús que la publicitat 
ens mostra, sinó a deixar volar la imaginació i 
anar encara més enllà. Els regals no són sexistes 
per si mateixos, però són elements que estimulen 
actituds i generen models de relacions entre 
homes i dones, www.observatoridelesdones.org 
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  Horaris
i serveis

BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL
Horari:
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores
dilluns, dijous i dissabtes de 10 a 14 hores
Horari festes de Nadal:
dijous 5 de gener de 2023 de 10 a 14 hores
dissabte 7 de gener la biblioteca romandrà 
tancada.
Lloc:
av. de Barcelona, 83-85. Tel 93 477 12 82
Correu electrònic:
b.st.joand.mmp@diba.cat

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
Horari:
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores
dimarts, dimecres, divendres i dissabtes de 
10 a 14 hores
Horari festes de Nadal:
dijous 5 de gener de 2023 de 10 a 14 h 
Lloc:
carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02
Correu electrònic:
b.st.joand.mr@diba.cat 
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AULA D’ESTUDI
Per al període desembre 2022 - gener 2023.
Biblioteca Mercè Rodoreda:
els dissabtes 17 de desembre de 2022 i 7, 14, 
21 i 28 de gener de 2023, de 16 a 22 hores
Biblioteca Miquel Martí i Pol:
els diumenges 18 de desembre de 2022 i  8, 
15, 22 i 29 de gener de 2023 de 10 a 14 i de 16 
a 22 hores
A més de l’habitual obertura de  la xarxa de 
biblioteques de Sant Joan Despí.

CENTRE JUJOL – CAN NEGRE
Horari:
de dilluns a divendres de 10 a 13 hores
de dilluns a dijous de 17.30 h a 20 hores 
diumenges i festius d’11 a 14 hores
Horari festes de Nadal: 
dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener tancat 
dia 5 de gener obert de 10 a 13 hores
Tel. 93 373 73 63 
Correu electrònic:
cannegre@sjdespi.net
Servei de botiga:
hi podreu trobar materials de promoció del 
centre i de l’obra de l’arquitecte Jujol.
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CENTRE DE LA GENT GRAN CIRERERS
Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 20 h
Horaris especials de Nadal:
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022,  
2, 3 i 4 de gener de 2023 el centre tancarà a 
les 19 hores
El dia 5 de gener de 2023 tancarà a les 17 h
Carrer de Sant Francesc de Sales s/n
Tel. 93 749 73 97

CENTRE CÍVIC LES PLANES 
Horari habitual:
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Horari festes de Nadal:
del 27 de desembre de 2022 al 4 de gener de 
2023 de 9 a 19 h. El dia 5 de gener de 2023 de 
9 a 15 hores
Tel. 93 477 01 37 
Correu electrònic:
cclesplanes@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC SANT PANCRAÇ
Horari:
de dilluns a dijous de 9 a 19 hores
divendres de 9 a 15 hores
Horari festes de Nadal:
del 27 de desembre de 2022 al 9 de gener 
del 2023 de 9 a 15 hores. Els dies 28 de 
desembre de 2022 i 2-4 de gener de 2023 de 
9 a 19 hores
Tel. 93 477 12 11 
Correu electrònic:
ccsantpancra@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC TORREBLANCA
Horari:
de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 
a 21 hores
Horari festes de Nadal:
del 22 de desembre de 2022 al 4 de gener de 
2023 de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores. El dia 
5 de gener de 2023 de 9 a 13 hores 
Tel. 93 477 22 68 
Correu electrònic:
cctorreblanca@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC ANTONI GAUDÍ
Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 hores i de 
dilluns a divendres de 16 a 21 hores
Horari festes de Nadal:
24 i 31 de desembre de 9 a 14 hores
del 22 de desembre de 2022 al 4 de gener de 
2023 de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores. El dia 
5 de gener de 2023 de 9 a 14 hores
Tel. 93 477 31 34 
Correu electrònic:
ccgaudi@sjdespi.net



Hi col·labora

L’astròleg Sadurní, també a les xarxes

     La màgia del nadal de
Sant Joan Despí, a les xarxes socials

COMPARTEIX I PARTICIPA DES D’INSTAGRAM!
La il·luminació nadalenca, l’espectacle de la clau màgica de la ciutat, el Parc de les Il·lusions, 

l’arribada dels Reis Mags i la cavalcada... aquests dies, hi ha molts espais i activitats per 
compartir i a través de l’Instagram de l’Ajuntament (@ajuntamentsantjoandespi), en podeu 

deixar constància amb les vostres fotografies amb el hashtag #NadalMàgicSJD
Podeu guanyar premis plens de màgia!

@ajuntamentsjdespi @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi You Tube Despí TV

Des de les xarxes socials ens explicarà tot el que passa a Sant Joan Despí
durant els dies més màgics de l’any. Seguiu-lo!

AstròlegSadurní @astrolegSadurni @astrolegSadurni




