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Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi

Segueix-nos a les xarxes socials:
sjdespi.cat

i a Internet:

Una fira oberta a tothom
Els carrers de les Planes esdevindran un gran aparador on el comerç 
local i les entitats ens faran passar una gran jornada, pàgs. 4-5

Una setmana dedicada a la ciència
La ciutat ja prepara la Setmana de la Ciència que es farà del 23 al 29 de 
novembre amb propostes educatives i obertes a la població, pàgs. 8-9

Una Diada d’Entitats, de gom a gom
El primer cap de setmana d’octubre la rambla Josep Maria Jujol va 
acollir una multitudinària Diada d’Entitats, pàg. 16-17

Una festa per obrir els poliesportius 
Durant la festa que dóna el tret de sortida a la nova temporada es van 
presentar algunes de les noves activitats d’aquests equipaments, pàg. 25

@ajuntamentsantjoandespi
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L’arribada de la tardor canvia els colors de la ciutat. Els tons 
groguencs i marronosos es fan cada cop més visibles pels 
nombrosos espais naturals de la ciutat. Però la nova esta-

ció no significa una ralentització de l’activitat social i cultural 
a Sant Joan Despí, ben al contrari. La tardor es viu a la nostra 
ciutat d’una manera molt intensa. L’hem començada amb for-
ça, amb la Diada d’Entitats, i la continuem amb més intensitat 
amb la celebració de Firadespí, la Fira Tapa i l’Open House. La 
nostra fira comercial torna enguany a les Planes, amb una àm-
plia representació de les botigues de Sant Joan Despí, que dia 
a dia aixequen la persiana per oferir-nos productes de qualitat 
amb el millor servei i preu. Gràcies a la seva feina, la ciutat és 
més dinàmica i genera llocs de treball. Un cop a l’any, els nos-
tres botiguers treuen els seus productes al carrer per donar-se a 

conèixer més enllà del 
seu establiment habi-
tual. I això en un en-
torn ple de propostes 
per gaudir d’un gran 
dia en família.

De la mateixa manera, durant tot el cap de setmana, els bars 
i restaurants tornen a celebrar la nostra particular ruta de la 
tapa, coincidint amb la fira, igual que va fer el mercat del Cen-
tre amb motiu de la passada Diada d’Entitats, el 3 d’octubre. I 
si el que ens agraden són els bolets, també tenim la tradicional 
Exposició de Bolets al Centre Rodoreda, a més de la Festa de 
Tardor de l’Eixample.
 
Per si això no fos suficient, el mateix cap de setmana podrem 
aprofitar per descobrir l’interior de molts edificis i equipaments 
que tot i estar a Sant Joan Despí, nomalment no són oberts a 
la ciutadania en general. A banda de les cases modernistes i 
d’edificis municipals, podrem visitar l’interior de la Torre de 
l’Aigua, la fàbrica de cartró, Televisió de Catalunya, la Ciutat 
Esportiva del Barça... tot això emmarcat en el pretigiós festival 
48 H Open House que anualment se celebra a Barcelona i que, 
aquest any, té Sant Joan Despí com a ciutat convidada.

La nostra ciutat, amb la complicitat de tothom, creix en activi-
tat i en propostes per a la seva gent. Aprofiteu-les.

Firadespí, Firatapa, Open House, 
mostra de bolets i festa de tardor, 

Setmana de la Ciència... 
la ciutat no s’atura!

Firadespí, Firatapa, Open House, 
muestra de bolets y fiesta de 

tardor, Semana de la Ciencia... 
la ciudad no para!

Antoni Poveda, alcalde

La tardor també 
és temps d’activitat

La llegada del otoño cambia los colores de la ciudad. Los tonos 
amarillentos y marronosos se hacen cada vez más visibles 
en los espacios naturales de la ciudad. Sin embargo, la nue-

va estación no significa una ralentización de la actividad social 
y cultural en Sant Joan Despí, muy al contrario. El otoño se vive 
en nuestra ciudad de manera muy intensa. Lo hemos comenzado 
con fuerza, con la Diada de Entidades, y la seguimos con más in-
tensidad con la celebración de Firadespí, la Feria Tapa y el Open 
House. Nuestra feria comercial vuelve este año a Les Planes, con 
una amplia representación de las tiendas de Sant Joan Despí, que 
día a día levantan la persiana para ofrecernos productos de cali-
dad con el mejor servicio y precio. Gracias a su trabajo, la ciudad 
es más dinámica y genera empleo. Una vez al año, nuestros co-
merciantes sacan sus productos a la calle para darse a conocer más 
allá de su establecimiento habitual. Y todo en un entorno lleno de 
propuestas para disfrutar de un gran día en familia.

De la misma manera, durante todo el fin de semana, los bares y 
restaurantes vuelven a celebrar nuestra particular ruta de la tapa, 
coincidiendo con la feria, al igual que hizo el mercado del Centre 
con motivo de la pasada Diada d’Entitats, el 3 de octubre. Y si 
lo que nos gustan son las setas, también tenemos la tradicional 
Exposició de Bolets en 
el Centre Rodoreda, 
además de la Festa de 
Tardor del Eixample.
 
Por si esto no fuera su-
ficiente, el mismo fin de 
semana podremos aprovechar para descubrir el interior de mu-
chos edificios y equipamientos que a pesar de estar en Sant Joan 
Despí, normalmente no están abiertos a la ciudadanía en general. 
Aparte de las casas modernistas y de edificios municipales, podre-
mos visitar el interior de la Torre del Agua, la fábrica de cartón, 
Televisión de Cataluña, la Ciudad Deportiva del Barça ... todo ello 
enmarcado en el prestigioso festival 48 H Open House que anual-
mente se celebra en Barcelona y que, este año, tiene Sant Joan Des-
pí como ciudad invitada.

Nuestra ciudad, con la complicidad de todos, crece en actividad y 
en propuestas para su gente. Aprovechadlas.

sjdespi.cat

i a Internet:
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Dissabte 24 d’octubre, Firadespí: 
cita amb el comerç i la restauració local
Arriba una nova edició farcida de novetats: Fira de vins, caves i cervesa; tres dies de 

Firatapa, i, fins i tot, un trenet que enllaçarà els barris de les Planes i del Centre

És l’aparador comercial de la ciutat 
per excel·lència: Firadespí. Cada 
any, aquesta cita ens convida a 

descobrir el teixit comercial a través 
d’una jornada maratoniana d’activitats 
al carrer. Aquest any és el torn del ba-
rri de les Planes, on tot està a punt 
per començar a instal·lar les carpes 
i els escenaris de la 16a edició de Fi-
radespí. Serà el dissabte 24 d’octubre, 
de 10 a 21 hores. Més enllà de les xi-
fres (en aquesta edició hi participaran 
una seixantena d’expositors, a més de 
la mostra d’alimentació i artesania) la 
fira és un esdeveniment amb tots els 
ingredients adients per gaudir, al ca-
rrer del comerç i la restauració local. 
El centre neuràlgic de les activitats 
comercials se centrarà als carrer Josep 
M. Trias de Bes, Joan Maragall i Pi i 
Suñer, mentre que la plaça del Carme 
acollirà les activitats infantils i la del 
Mercat, l’escenari central d’actuacions.
Aquesta fira arriba plena de nove-

tats, una de les més destacades és 
l’organització d’una Fira de vins, ca-
ves i cerveses que s’ubicarà al carrer 
John F. Kennedy. També serà novetat 
l’ampliació a tres dies de Firatapa, el 
23, 24 i 25 d’octubre (consulteu els ho-
raris al quadre adjunt). La bona aco-
llida que any rere any té aquesta cita 
amb la restauració local ha fet que 
s’allargui d’una a tres jornades la de-
gustació de tapa i beguda al simbòlic 
preu de 2 euros. Firatapa allarga els 
dies i l’àmbit, ja que es farà a les Planes 
i al barri Centre. S’han sumat a la ini-
ciativa 35 establiments. 

Un trenet entre les Planes 
i el Centre
Un trenet, amb parades a la rambla 
Josep M. Jujol amb Baltasar d’Espanya 
(pl. de la Ciutat Gegantera) i a Mare de 
Déu de la Mercè amb el carrer Josep 
M. Trias de Bes, facilitarà la connexió 
entre els dos barris d’una manera dife-

rent, i sobretot divertida, per als més 
petits.

La moda, protagonista
La desfilada de moda (en acabar es 
farà el sorteig d’un xec per valor de 
600 euros); activitats mediambientals, 
solidàries, actuacions, tallers i jocs, 
són la resta d’ingredients proposats 
per gaudir de la festa del comerç als 
carrers de les Planes. En la pàgina se-
güent, tota la programació.

Fem fira a les xarxes!
Aquesta fira també és especial per 
Despí TV, ja que va ser precisament 
en una fira, la de l’any 2010, quan va 
començar a funcionar. Per celebrar-ho 
instal·larem un petit set a la plaça Sant 
Joan on enregistrarem vídeos amb els 
comerciants i els ciutadans. Allà ma-
teix també hi haurà un photocall, on 
es podran fer fotos per compartir a les 
xarxes socials Facebook i Twitter.

Les botigues de la ciutat surten al carrer en la 16ena edició de Firadespí, que tindrà  un munt d’activitats i la tradicional desfilada de moda

EL TEMA

Fira a l’eix comercial del barri de les Planes, de 10 a 21 hores
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La programació 
dissabte 24 d’octubre, de 10 a 21 hores

10 h. Inauguració de la 16a. edició de Firadespí (carrer de 
Josep Maria Trias de Bes amb Mare de Déu de la Mercè).

De 10 a 10.30 h. Cercavila de Gegants per l’eix comercial 
amb la Colla de Geganters de Sant Joan Despí. 
Recorregut: Josep Maria Trias de Bes, plaça Sant Joan, Joan 
Maragall, Josep Maria Pi i Suñer i John F. Kennedy

De 10 a 14.00 h, i de 16 a 21 h. Bon aprofitament! 
Com combatre el malbaratament alimentari 
(pl. Antonio Machado).

De 10 a 21 h. Estand d’aparcament segur de bicicletes 
Bicibox (pl. Antonio Machado)

D’11 a 14 h, i de 16 a 19 h. Tallers infantils
espai de Ludoteca (infants 0 a 6 anys aprox.), taller de maqui-
llatge i de manualitats amb globus (pl. del Carme).

De 10.40 a 11.30 h. Mostra de danses i balls
amb l’Associació d’Amics dels Balls de Saló Chatango (pl. del 
Mercat).

D’11.00 a 13 h. Taller de cuina i comerç just.
Gaudeix aprenent a cuinar i descobreix receptes amb produc-
tes de comerç just (pl. del Carme).

D’11.45 a  12.30 h. Mostra de danses i balls 
Escuela de danza Loly Peláez (pl. del Mercat)

De 12.45 a  13.30 h. Mostra de danses i balls 
amb el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre 
(pl. del Mercat).

17 h. Cercavila de girafes i perkus 
amb la Xirriquiteula Teatre
Recorregut: Josep Maria Trias de Bes, plaça Sant Joan, Joan 

Maragall, Josep Maria Pi i Suñer i John F. Kennedy

18 h. Xocolatada infantil (pl. del Carme).

19.45 h. Sorteig d’una bicicleta personalitzada que lliurarà 
l’associació Activa Despí (per participar-hi, cal fer una com-
pra als establiments adherits, rebre una butlleta que heu de 
col·locar a les urnes ubicades a l’estand d’aquesta associació a 
la fira). Escenari de la pl. del Mercat.

20 h. Desfilada de moda del comerç local,
a l’escenari central de la plaça del Mercat

Trenet de Firadespí, amb parades a la rambla de Josep Maria Jujol amb 
Baltasar d’Espanya (pl. de la Ciutat Gegantera) i a Mare de Déu de la 
Mercè (amb J. M. Trias de Bes)

Firatapa, 23 i 25 
d’octubre, de 12 a 
15 h i de 18 a 21 h,  i 
24 d’octubre de 12 a 
16 i de 20 a 23 h. Als 
barris de les Planes i el 
Centre

Segueix-nos a les xarxes socials: Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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La ciutat participa, el 24 i 25 d’octubre, en aquest prestigiós festival d’arquitectura 
que es realitza de manera simultània a Barcelona i a Sant Joan Despí

El cap de setmana del 24 i 25 d’octubre Sant 
Joan Despí s’obre de bat a bat per mostrar el 
seu ric patrimoni. Serà a través del festival 

d’arquitectura 48H Open House BCN, una activitat 
impulsada per l’associació 48H Open House BCN 
que des de fa cinc anys s’organitza a Barcelona. En 
aquesta edició, Sant Joan Despí serà la ciutat convi-
dada i, per aquest motiu, durant aquest cap de set-
mana es podran fer itineraris guiats amb experts i 
visites lliures en què es podran visitar determinats 
espais amb l’ajuda de voluntaris. Tant les visites 
com els itineraris seran gratuïts.

Molt per veure: 
visites individuals i itineraris
Les visites es podran fer de dues maneres. D’una 
banda hi ha la possibilitat d’escollir entre dos iti-
neraris guiats per experts: Itinerari Jujol i Itinerari 
Transversal. Per participar-hi en els itineraris cal 
fer inscripció prèvia al correu cannegre@sjdespi.
net. A l’Itinerari Jujol es visitarà la Torre de la Creu, 
Can Negre, l’Església de Sant Joan Baptista, la Casa 
Rovira i la Torre Jujol, i al Transversal, l’Ermita 
del Bon Viatge, el Foment Cultural i Artístic, la 
biblioteca Mercè Rodoreda, Can Po Cardona i el 
Restaurant Follia. En tots dos casos, els itineraris 
s’iniciaran dissabte a les 17.30 h i diumenge, a les 
12 h. Itineraris a banda, també és possible visitar 
aquests espais, i d’altres, com els estudis de TV3 (cal 
inscripció al correu cannegre@sjdespi.net), la Ciu-
tat Esportiva del Barça o els parcs de la Fontsanta i 
el de Torreblanca durant el dissabte i el diumenge. 
En aquest cas, només cal que fem cua a l’espai que 
volem visitar i, un cop dins, els voluntaris ens fa-
ran una breu visita. Perquè us podeu planificar, a 
la pàgina anterior trobareu què es pot visitar i els 
horaris. Planifiqueu-vos bé, perquè hi ha molt per 
veure i recórrer: 16 espais arquitectònics, naturals 
i infraestructures en els quals segur que trobarem 
històries que desconeixem de la ciutat.

Cap de setmana per descobrir el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat

Sant Joan Despí, ciutat convidada al 48H Open House BCN

Projecció internacional
Des de la primera edició de l’Open House (Londres, 1992) 
el degoteig de ciutats que s’han sumat a la iniciativa no ha 
parat de créixer. Nova York, Dublin, Galway són algunes 
de les ciutats que han abraçat aquesta iniciativa concebu-
da com una oportunitat per entendre i sentir l’arquitectura 
de forma excepcional, des de l’experiència
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Xerrades, activitats col·lectives, exposicions, concursos... 
són algunes de les propostes de la Setmana de la Ciència de Sant Joan Despí

La ciència envolta el nostre dia a dia. No obstant això, moltes vegades, sembla 
que quan en parlem el nostre pensament l’associa a teories i càlculs impossibles. 
Res millor que experimentar-la per adonar-nos que som ciència. Amb la idea de 

despertar la curiositat, aprendre i viure-la més, l’Ajuntament, amb la col·laboració dels 
centres educatius i la implicació, molt destacada, del físic santjoanenc Hèctor Garcia 
(en l’actualitat treballa al CERN –organització europea per a la investigació nuclear–) 
va constituir una comissió científica que serà l’encarregada d’organitzar la Setmana de 
la Ciència a Sant Joan Despí, que se celebrarà del 23 al 29 de novembre.

Activitats obertes a la ciutadania
Si bé una gran part de les activitats es faran als centres educatius, també es faran activi-
tats on podran participar els ciutadans. Una d’aquestes serà l’elaboració d’un mapa sò-
nic de la ciutat. El dia 24, a les 12 h, s’ha convidat a les escoles a fer medicions a l’entorn 
dels centres educatius. Una iniciativa en què també podrà participar la ciutadania: us 
podeu descarregar l’aplicació Noisewatch, fer la medició i enviar-la a mediambient@
sjdespi.net. Molt important, cal que afegiu l’hora i el lloc des del qual heu fet la me-
dició. D’altra banda, es farà una observació del firmament a través de telescopis que 
s’instal·laran a la zona dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàr-
dia. Serà el dia 26 de novembre a les 19.30 h. Esperem que el temps ens acompanyi i 
puguem fer un bona observació. El dia 27 de novembre (20 h, teatre Mercè Rodoreda) 
ens introduirem a la ciència amb els divertits monòlegs de The Big Van Theory (La 
teoria del furgoneton), una manera distesa de conéixer els avanços de diferents àmbits 
de la ciència amb humor. Per últim, el 29 de novembre la Jugatecambiental del parc de 
la Fontsanta es dedicarà a activitats i tallers d’experimentació al voltant de la ciència.

Experimentem la ciència
Del 23 al 29 de novembre, la ciència serà la protagonista 

A la Setmana de la Ciència es farà una observació 
del firmament el 26 de novembre a les 19.30 h

Estudiants d’El Brot, al Jardí de les Papallones del 
parc de la Fontsanta, durant una identificació de 
plantes aromàtiques



99999

Hèctor Garcia, el científic santjoanenc. Un dels impulsors de la Setmana de la Ciència

Creus que a vegades sembla que la 
ciència és una “cosa” llunyana? Tenim 
un clixé encotillat del que significa?
La ciència es troba entre nosaltres cons-
tantment i de manera inevitable,  més 
del que pensem. Utilitzem els telèfons 
mòbils sense saber que al darrere hi ha 
gairebé 100 anys de recerca en física 
fonamental. La ciència es troba, literal-
ment, a les nostres mans. L’analfabetisme 
científic està acceptat a la societat. Em fa 
gràcia la gent que, per exemple, no sap 
per què Einstein va rebre el premi Nobel 
i argumenta que ell o ella és de lletres. 
No m’imagino a ningú dient que no sap 
qui va escriure Hamlet al·legant que és 
perquè és de números. La ciència és 
complicada, però no és més complicada 
que l’economia i d’aquesta última tro-
bem cada dia una secció a tots els diaris. 

Com podem acostar-nos-hi, per viure-
la i veure-la d’una altra manera?
D’una banda, els científics hem de tre-
ballar per a fer més accessible la nostra 
feina. Tradicionalment hi ha hagut una 
certa resistència a dedicar temps a co-
municar la ciència fora de l’àmbit cientí-

fic. La tendència sembla canviar, i apro-
par la ciència es troba a les agendes de 
molts centres de recerca i a la de molts 
científics, inclosa la meva. Això no vol 
dir que cal saber què son les oscil·lacions 
de neutrins o què implica el model in-
flacionari de l’Univers. El coneixement 
científic passa primer per adoptar una 
actitud escèptica al món que ens envol-
ta i demanar evidències. No ens hem de 
creure res perquè sí. Aquest seria un bon 
començament.

Quin és l’objectiu de la Setmana de la 
Ciència de Sant Joan Despí?
Té diversos objectius. En primer lloc, 
és una molt bona oportunitat per apro-
par la ciència a la gent, i en particular, 
per donar un espai i un temps als nois i 
noies perquè deixin volar la imaginació 
i descobreixin què és fer ciència de ve-
ritat. Un segon objectiu és mostrar que 
la ciència va més enllà del laboratori. 
La ciència és més que bates blanques i 
gent despistada amb els cabells despen-
tinats. Estem envoltats de fenòmens sor-
prenents i comprendre’ls ens fa únics. I 
finalment un objectiu personal: és un es-

Molta ciència a les escoles 
i els instituts de la ciutat
Serà a les escoles i instituts on més es viurà la cièn-
cia durant el novembre amb activitats adaptades 
a cada cicle educatiu. Entre aquestes, hi haurà el 
Concurs de Ciències, obert a totes les edats. A 
més, el 23 de novembre, el físic santjoanenc Hèc-
tor Garcia farà la introducció del documental 
Particle fever a alumnes de l’ESO i batxillerat, i 
l’endemà oferirà una xerrada divulgativa a alum-
nes de primària. Una gimcana de matemàtiques i 
la participació en els tallers Viu les mates (al Mu-
seu de les Matemàtiques de Cornellà) són algunes 
de les activitats més destacades d’aquesta setmana 
dedicada a la ciència.

deveniment en el qual m’hauria agradat 
participar quan era estudiant. D’alguna 
manera representa també un desig fet 
realitat, encara que ara vist des de l’altra 
banda. Posa una mica de ciència a la teva 
vida! 

El santjoanenc Hèctor Garcia treballa al CERN 
–organització europea per a la investigació 
nuclear– a Suïssa

Alumnes de l’institut Jaume Salvador i Pedrol fan un experiment

“La ciència va més enllà d’un laboratori”
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Eleccions autonòmiques 27S: participació històrica del 81%. 
Junts pel Sí, la candidatura més votada

Amb una participació històrica pel que fa a uns comicis autonòmics, un 81% 
del cens electoral, la candidatura de Junts pel Sí va ser la més votada a la ciutat 
en les eleccions al Parlament celebrades el 27 de setembre. Els resultats a Sant 
Joan Despí van ser els següents: Junts pel Sí, 4.949 vots (un 24,58% dels vots 
emessos al municipi); Ciutadans, 4.748 vots, (23,58%); PSC 4.206 (20,89%); 
Catalunya sí que es Pot, 2.759 vots (13,70%); PP, 1.572 vots (7,81%); CUP, 
1.127 vots (5,60%); Unió.cat, 428 vots (2,13%); PACMA, 176 vots (0,87%) i 
Recortes Cero-Els Verds, 89 vots (0,44%). En total van votar 20.183 perso-
nes, un 81,04% del cens electoral (24.906 persones), es van emetre 83 vots en 
blanc (un 0,41% ) i 46 paperetes van resultar nul·les.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 30 de setembre una moció de suport a la plan-
tilla de les empreses Solvay i Valeo, en protesta per defensar els llocs de treball. 
Representants dels comités d’empresa d’aquestes factories van assistir a la sessió 
plenària per exposar la situació dels treballadors i treballadores. D’una banda, 
Solvay, ubicada a Martorell, ha quedat exclosa de la subhasta del contracte elèc-
tric del Ministeri d’Indústria (que permet fixar ajuts econòmics a les empreses), 
situació que posa en perill els 500 llocs de treball directes de l’empresa així com 
els 2.000 que hi treballen de manera indirecta. D’altra, els actuals 257 empleats 
de Valeo-Martorelles (que compta amb molt personal de Sant Joan Despí i de la 
comarca) veuen perillar el seu lloc de treball per l’anunci que ha fet la direcció de 
traslladar la planta catalana a Saragossa. Tots els grups polítics amb representació a 
l’Ajuntament van donar suport als treballadors aprovant les mocions.

L’Ajuntament dóna suport a les plantilles 
de les empreses Valeo i Solvay

El Ple de setembre va ratificar 
per unanimitat la declaració que 
l’Ajuntament va fer el 7 de setembre 
per oferir ajut als refugiats, davant el 
drama humanitari que s’està vivint a 
Europa. L’Ajuntament es compromet a 
sumar-se a la Xarxa de Ciutats Refugi 
preparant els dispositius d’acollida i 
convida la ciutadania a implicar-se 
i col·laborar en l’atenció i ajuda a les 
persones refugiades.

L’equipament ampliarà l’horari habitual 
del 27 d’octubre al 2 de novembre davant 
el previsible augment de visites coinci-
dint amb les festivitats de Tots Sants i  
dels Sants Difunts. Així, durant aquestes 
dates obrirà de 9 a 17 hores de manera 
ininterrompuda.

La Generalitat va aprovar al setem-
bre el mapa estratègic de soroll de 
l’aglomeració Baix Llobregat I (que 
inclou a Sant Joan Despí, entre d’altres 
municipis) que recull l’exposició al soroll 
que es produeix en aquest territori. El 
mapa, que es pot consultar al web www.
sjdespi.cat, apartat medi ambient, és una 
eina que ens ajudarà a fer accions que 
redueixen aquest tipus de contaminació.

El proper 29 de novembre, a partir de les 
17 hores, l’Auditori Miquel Martí i Pol 
acollirà un festival solidari organitzat per 
l’associació de veïns i veïnes de les Pla-
nes, la recaptació del qual destinarà a la 
Taula de Coordinació Social per ajudar 
les persones més vulnerables de la ciutat.

Sant Joan Despí, 
Ciutat Refugi

El cementiri amplia l’horari 
durant Tots Sants

Ja podeu consultar el mapa de 
soroll de la ciutat al web

Festival solidari de l’AVV 
de les Planes
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Personal de l’Ajuntament provaran durant 
dos mesos dos nous vehicles totalment elèc-

trics que ha cedit l’empresa automobilística 
Nissan.

Campanya de detecció precoç del càncer de còlon

Aquest mes d’octubre ha començat a 
Sant Joan Despí una campanya per a la 
detecció precoç i prevenció del càncer 
de còlon. L’Institut Català d’Oncologia 
(ICO) ha enviat cartes a veïns i veïnes 
d’edats compreses entre els 50 i 69 anys 
(sense antecedents) per tal de convidar-
los a fer-se una senzilla prova. Gràcies a 
la iniciativa, uns 7.700 veïns i veïnes de 
la nostra ciutat seran convidats a realit-
zar aquesta prova de cribatge.
Es tracta de recollir una petita mostra 
de femta per analitzar-la i comprovar la 
presència de sang no detectable a simple 
vista. El procediment és senzill, amb la 
carta que s’enviarà s’ha d’anar a qualse-

vol de les farmàcies participants on es 
lliurarà un kit per recollir la mostra, que 
serà després lliurada a la farmàcia. Un 
cop analitzada pel laboratori s’enviarà 
el resultat al domicili de cada persona i, 
en cas necessari, s’indicaran les proves 
diagnòstiques a realitzar posteriorment.
El càncer colonorectal és un dels més 
freqüents i dels que presenten una més 
alta mortalitat. Per aquest motiu és molt 
important fer el diagnòstic a temps. 
Amb aquesta campanya, avancem en la 
prevenció per tal de millorar la nostra 
salut. 
La campanya preveu tornar a realitzar la 
prova periòdicament cada dos anys.

Farmàcies 
que hi participen
Barri Centre
Torrent d’en Negre, 10
Centre-Eixample 
Rambla de Josep Maria Jujol, 40 
Torreblanca-Pla del Vent
Plaça de Maria Aurèlia Capmany, 3 
Les Planes 
Carrer de Joan Maragall, 14 
Residencial Sant Joan 
Carrer d’Antoni Gaudí, 4 

15 d’octubre, a l’escola amb bici. Els centres 
educatius van respondre a la invitació de l’Ajuntament d’anar a l’escola 
en bici per participar en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
235 infants i joves van respondre a la crida i van utilitzar bicis o patinets 
per arribar als col·les i instituts el 15 d’octubre. Uns mitjans de transport 
molt sostenibles per ajudar a reduir la contaminació. De dalt a baix, i 
d’esquerra a dreta, nens arribant a l’escola Sant Francesc d’Assís, el Joan 
Perich i Valls, l’alcalde, Antoni Poveda, observa un grup de nois que 
van fer servir la bici per anar a l’escola, bicis aparcades al Pau Casals, 
l’institut Jaume Salvador i Pedrol, i el Roser Capdevila. En l’activitat van 
participar els voluntaris del Banc del Temps.

Persones d’entre 50 i 69 anys rebran una comunicació per fer-se una prova preventiva
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Reconegudes activistes defensores dels 
Drets Humans, a Sant Joan Despí

Sant Joan Despí, Ciutat Defensora dels Drets Humans

Ruth Mumbi i Helena Maleno parlen amb els estudiants i la ciutadania de Sant Joan 
Despí sobre la situació a Kenya i a les fronteres de Ceuta i Melilla

Al centre, l’activista Ruth Mumbi que va xerrar amb alumnes de secundària i batxillerat al Teatre Mercè Rodoreda. 
A sota, tres estudianst ens donen la seva impressió sobre la conferència

Núria Llopart. “Ha estat 
una conferència molt in-
teressant. M’han impres-
sionat les experiències 
que ha tingut, i sobretot, 
la serenitat amb què les 
ha explicat”.

Carla Gallegos. 
“M’ha encantat. Tot 
el que ha explicat et fa 
reflexionar i t’adones 
encara més de la sort 
que tenim de viure on 
vivim”.

Laura Martínez. “He 
conegut de primera 
mà una realitat que 
desconeixia total-
ment. M’ha impres-
sionat la seva lluita i 
la seva valentia”.

Els estudiants, conscienciats Sant Joan Despí s’ha adherit al projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, una xarxa formada per 14 municipis 
de Barcelona que està fent nombroses activitats de sensi-

bilització sobre el paper dels defensors i defensores dels drets 
humans, persones que posen en risc la seva seguretat i llibertat 
per denunciar la vulneració dels drets. En el marc d’aquesta ex-
periència, durant la primera setmana d’octubre van visitar Sant 
Joan Despí dues reconegudes activistes: la kenyana Ruth Mumbi 
i l’andalusa Helena Maleno.

Ruth Mumbi, davant 800 alumnes
Defensora dels drets de les dones dels barris marginals de Nairo-
bi (Kenya), Ruth Mumbi va fundar el Bunge la wamama mashi-
nani (parlament de les dones), un moviment popular de justícia 
social. Mumbi va contestar les preguntes d’alguns dels 800 alum-
nes de secundària i batxillerat que van assistir a la xerrada, i va 
destacar com n’és d’important arribar als joves “per ajudar-los 
a ser més conscients i reivindicatius davant de les injustícies”. 

El dret a migrar
La periodista andalusa Helena Maleno, membre del col·lectiu 
Caminando Fronteras i investigadora de les violacions de drets 
humans que succeeixen en els trànsits migratoris, principal-
ment a la frontera de Ceuta i Melilla, va participar en un sopar-
col·loqui al Centre Cívic Les Planes davant d’una seixantena de 
persones. Maleno va comentar que lluny de frenar la immigra-
ció, les actuals polítiques restrictives la fan més arriscada. L’altre 
ponent previst, el sacerdot mexicà Pedro Pantoja, no va poder 
assistir-hi a causa d’una indisposició. Helena Maleno va parlar de les migracions al Centre Cívic Les Planes
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25N: tothom contra la violència de gènere
Una marxa comarcal contra el maltractament, l’acte No te olvido i cadena humana 
per conscienciar-nos envers aquesta xacra social, entre les propostes

Del 14 al 25 de novembre, Sant Joan Despí contra la violència envers les dones

Un miler d’infants participa en una nova 
edició dels Drets dels Infants

En el que hem passat d’any 41 dones han estat 
assassinades a l’Estat espanyol a mans de les 
seves parelles o exparelles. Una dura realitat 

que, tot i els esforços, sembla que no té fi. Cada any, 
coincidint amb la commemoració del Dia Interna-
cional de la Violència de Gènere, el 25 de novembre, 
el Consell de Dones, format per l’Ajuntament i les 
entitats de dones, organitza diferents activitats que 
visibilitzen aquesta autèntica xacra social alhora 
que reivindiquen accions per frenar aquest proble-
ma. 
Entre les activitats més destacades del programa, 
batejat com Contra la violència de gènere totes les 
nostres veus, trobem l’acte No te olvido que Violeta-
Associació contra la Violència de Gènere organit-
za el 21 de novembre (plaça de l’Ermita). Un acte 
que, amb espelmes, recorda totes les dones mortes 
aquest any. En aquesta edició es tornarà a fer la III 
Marxa El Baix Llobregat camina contra la violència 
masclista (22 de novembre) que aplega al parc de 
Torreblanca (punt final de la caminada) les dones 
dels 13 municipis de la comarca que se sumen a 
aquesta iniciativa. Una marxa símbol de la indig-
nació davant els maltractaments que, a Sant Joan 
Despí, sortirà des de l’Àrea de Serveis a la Persona a 
les 10 hores. Al quadre adjunt, podeu consultar to-
tes les activitats que es faran al voltant d’aquest Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere.

Activitats
contra la violència de gènere
del 14 al 25 de novembre

Dissabte 21 de novembre, 18.30 h (pl. de l’Ermita) 
No te olvido. Acte per donar veu a les víctimes de la violència 
masclista.

Diumenge 22 de novembre, 10 h, Àrea de Serveis 
a la Persona
III Marxa ‘El Baix Llobregat camina contra la violència masclista’, 
sortida des de l’Àrea de Serveis i arribada al parc de Torreblanca 
a les 12 h. Hi  participen 13 municipis del Baix Llobregat.

Dimecres 25 de novembre, 18.15 h, 
Àrea de Serveis a la Persona
Cadena humana a contra la violència envers les dones i a les 
18.30 h, lectura del manifest del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere.

Aquests dies 850 alumnes de diferents escoles de la ciutat apre-
nen a classe què són els Drets dels Infants. A través de tallers 
adaptats a les edats dels nens i les nenes, coneixen l’existència 

d’aquests drets, aprovats per les Nacions Unides el 20 de novem-
bre de 1959. El que han après, ho plasmen després en dibuixos, 
collages, còmics, etc. amb el qual participen en el Concurs dels 
Drets dels Infants. El projecte es clourà el 21 de novembre amb 

una festa a la plaça del Mercat, on es farà el lliurament d’obsequis 
als nois i noies que hi han participat i, a més a més, hi haurà 

l’actuació d’un grup d’animació, tallers, jocs, etc. Alumnes del Gran Capità, preparant el còmic dels Drets dels Infants

Dissabte 14 de novembre, 18.30 h, Centre Cívic Les Planes
Cinefòrum amb la pel·lícula En tierra de hombres
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LA CULTURA

L’artista Joan Plazas omple de 
Colors el Centre Jujol-Can Negre
Fins al 25 d’octubre es pot visitar 4x4, una mostra de quatre dones artistes

Del 28 d’octubre al 22 de novembre

Vols exposar al 
Centre Jujol-Can Negre?

Presentació de sol·licituds, fins al 2 de novembre

Quan encara ens queden uns 
dies per visitar la mostra 4x4 
al Centre Jujol-Can Negre 

(fins al dia 25 d’octubre), l’equipament 
artístic referent de la ciutat ja té en 
marxa una nova exposició, Colors, de 
Joan Plazas (del 28 d’octubre al 22 de 
novembre). Tal com assenyala el crí-
tic Jan Grau sobre aquesta exposició: 
“Colors és una proposta que posa 
en relleu el traç de l’autor, l’energia 
dels seus desitjos i la suavitat poèti-
ca dels seus sentiments. Una mostra 
de gestualitat dels colors, de dan-
ses pictòriques, de relleus volubles 
i d’intensitat de llum”. Grau ens 
avança en aquesta declaració què po-
dem trobar en la nova aposta artística 
del Centre Jujol-Can Negre, sensibili-
tat i color.

A dalt, un dels moments de la inauguració de la mostra que 
fins al 25 d’octubre han presentat les artistes Mercè Coma, 
Teresa Gironès, Mercè Mir i Esther Ramos. A la dreta, detall 
d’una de les pintures de Joan Plazas

Ets artista i vols exposar al Centre Jujol-Can Negre? El centre 
ha obert la convocatòria del 16è concurs de selecció de projec-
tes artístics per poder exposar-hi. Fins al 2 de novembre, hi ha 
temps per presentar les propostes i participar en el certamen 
on s’escull les propostes que exposaran en la sala d’art del Cen-
tre Jujol-Can Negre. Podeu consultar les bases al web sjdespi.
cat o bé al Centre Jujol-Can Negre (telèfon 93 373 73 63). El 
jurat valorarà l’originalitat, el contingut de la temàtica, el signi-
ficat de l’obra, la capacitat d’impacte, entre d’altres aspectes. Si 
busques un espai artístic, i en el cas de Can Negre, a més a més 
emblemàtic, no ho dubtis i participa-hi.
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Al novembre, teatre per a tota la família 
als escenaris de Sant Joan Despí
Fer riure és un art, de Joan Pera; música amb el tribut als Fito & Fitipaldis, i les obres 
infantils Piu-Piu i Patatu, estrelles de la temporada d’espectacles d’aquest mes

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat

El el teló dels escenaris de Sant Joan Despí es continuarà aixe-
cant aquest mes de novembre per endinsar-nos en l’increïble 
món de les arts escèniques. Riure és una acció bàsica per por-

tar una vida millor. Això ho sap molt bé en Joan Pera, que el dia 13 
de novembre torna a Sant Joan Despí amb l’obra Fer riure és un art, 
sens dubte una bona manera de començar el cap de setmana. I si te-
nim canalla, aquest mes el teatre Mercè Rodoreda ens proposa dues 
obres: Piu-Piu (per a nadons de 0 a 3 anys, 15 de novembre, amb fun-
cions a les 10.30, 11.30 i 12.30 h) i Patatu (22 de novembre) dues en-
tranyables històries que faran les delícies del públic més petit. Si per 
contra, el que vols és escoltar música en directe, la teva cita és al casal 
de joves El Bulevard on els Chisky & Chiskypaldis (20 de novembre) 
faran un tribut a Fito & Fitipaldis. Podeu comprar les entrades al web 
teatredespi.cat o bé a les taquilles del Teatre Mercè Rodoreda. Joan Pera torna a l’escenari del Teatre Mercè Rodoreda
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La Diada d’Entitats treu els 
ciutadans al carrer

Intens cap de setmana del món associatiu el primer cap de setmana d’octubre

64 associacions de Sant Joan Despí participen en la XII edició de la Diada d’Entitats

Dues intenses jornades d’activitat per a mostrar la 
ciutadania el ric teixit associatiu que té Sant Joan 
Despí. El 3 i 4 d’octubre, la rambla Josep Maria 

Jujol i altres carrers i places adjacents van ser escenaris 
de la XII Diada d’Entitats. Durant aquests dies va quedar 
palesa la vitalitat i la diversitat amb les prop de 30 acti-
vitats que es van organitzar per convidar la ciutadania a 
conèixer què fan les entitats. 
Com podeu comprovar a les imatges de la pàgina se-
güent, la Diada d’Entitats va donar per molt. Actuacions 
a l’escenari central; el joc de la Diada; demostracions 
esportives; tallers infantils, jocs gegants... Un dels llocs 
més visitats va ser l’espai de solidaritat, que aquest any 
ens ha proposat construir la pau destruint els murs que 
ens separen. L’estand dedicat a les noves tecnologies, el 
PAID, també va tenir molt bona acollida. Més de 1.400 
persones han visitat la pàgina web de la diada i entorn a 
400 persones dels 81 grups participants del joc van inte-
ractuar en el Facebook creat per a aquesta ocasió.

La rambla Josep Maria Jujol va ser l’aparador de les entitats durant la Diada, el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre

A la Diada no va faltar ningú, inclòs el drac Braulio o els gegants Jujol i Creació

16
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Les entitats, protagonistes

Escenari central. Per la plaça del Sol Solet, on hi havia l’escenari central, van desfilar un munt d’entitats que van fer actuacions de ball, dansa i música. 
Aquestes imatges mostren la riquesa i diversitat cultural de la ciutat. Els petits s’ho van passar d’allò més bé en la festa de cloenda.

Espai solidari. La Diada també va tenir un lloc per a la solidaritat. 
Allà, els infants van deixar els seus missatges de pau per construir 
un món millor. A sota, un dels moments de la matinal de crossfit

Cercavila de gegants. Sota aquestes línies la Colla de Geganters 
de Sant Joan Despí que va obrir la Diada amb una cercavila de 
gegants i gegantons

Concurs fotogràfic. Sobre aquestes línies, dos dels guanyadors del concurs Sant Joan 
Despí, una finestra oberta al món que organitza l’entitat fotografica La Finestra, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. A l’esquerra, Deborah Rouras i la dreta, Laura Viciano 
i Daniel Meca, amb Tomàs García, president de La Finestra i Àlex Medrano, regidor de 
Cultura. La resta de premiats han estat Marc Solà i Rafael Almedia i Diego Barriga.

Activitats infantils. 
Durant la diada es van or-
ganitzar un munt de tallers 
i d’activitats infantils per als 
infants. A la fotografia su-
perior, un taller d’escacs , i a 
l’esquerra un nen atent a les 
instruccions per participar 
en el Joc de la Diada

17
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“Escribir me toca el alma”
La santjoanenca presenta su libro Las chicas de Lorna Jackson en formato ebook

El Club d’Art, un nou espai cultural al Centre Jujol-Can Negre
El Centre Jujol-Can Negre inicia al novembre una nova 

experiència cultural: el Club d’Art. Es tracta d’un espai de 
xerrades i sortides dedicat a l’art. El Club d’Art comença 
a caminar el dissabte 7 de novembre amb una sortida al 
Museu de la Rajoleta d’Esplugues, i continuarà el dia 11 

d’aquest mateix mes amb una xerrada centrada a Sant Joan 
Despí:  l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge i la imat-
geria del segle XII,  on coneixerem més, per exemple, sobre 
la talla romànica de la Mare de Déu de Sant Joan Despí que 

es conserva al Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC). El 16 de desembre, Monet i la pintura a 

l’aire lliure seran els protagonistes. Les xerrades es fan a les 
19 hores, i la sortida a les 18 hores.

María Meneses comenzó a es-
cribir cuando tenía 9 años, y 
según afirma, desde enton-

ces no ha dejado de hacerlo. Este mes 
ha vuelto a Sant Joan Despí (vive en 
Los Ángeles) para presentar su libro, 
en formato ebook, Las chicas de Lorna 
Jackson. Escritora, fotógrafa, editora... 
Meneses nos desvela en esta entrevista 
qué le motiva para escribir.

¿Cómo surge la idea de escribir Las 
chicas de Lorna Jackson? 
Todo nació de un compromiso de es-
cribir cada día. Una de mis profesoras, 
Isabel Rocamora, nos enseñó que es 
mejor que un artista sea disciplinado 
y persistente en lugar de tener talento. 
Entonces decidí “forzarme” a escribir 
cada día, y creé un blog mariasmene-
ses.blogspot.com. Los lunes escribía 
una novela por entregas, llamada Las 
chicas de Lorna Jackson donde aplica-
ba todo lo aprendido en la universidad 
sobre guión cinematográfico y en L’aula 
d’escriptors de Gràcia, donde también 
estudiaba cómo crear una novela.

¿Cómo acabas en Los Ángeles? 
Fui a Estados Unidos para trabajar en 
un cortometraje. La primera vez es-
tuve en la costa Este, pero nos movi-
mos por todo el país. Más tarde, otro 
cortometraje me llevó a Los Ángeles 
y allí enlacé un trabajo con otro.

¿Qué te inspira a la hora de escribir? 
Todo. Nunca he sufrido el síndrome 
de la hoja en blanco. Jamás he tenido 
una hoja en blanco y no he sabido qué 
escribir.

Eres una persona muy polifacética. 
¿con qué profesión te sientes más 
identificada? 
Soy escritora por encima de todo. 
Cuando escribo siento algo pareci-
do a volar. Me siento libre y, a veces, 
siento que es difícil de expresar con 
palabras, pero sería algo parecido a 
que estoy en el camino donde debería 
estar, escribiendo lo que debo escri-
bir, siento entonces un nerviosismo 
interior y me levanto y me siento mil 
veces, nerviosa, antes de continuar. 

Entrevista con la escritora local María Meneses

María Meneses durante la presentación del 
ebook en la biblioteca Mercè Rodoreda

Mi pensamiento va más acelerado que 
mis manos, que vuelan entre teclas, 
pero aún así quiero escribir más de-
prisa. Es una experiencia muy singu-
lar. Algo que me toca el alma.

La Mare de Déu romànica de Sant Joan Despí, al centre, 
està exposada al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
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Xerrada sobre la història de la 
poma a la Mercè Rodoreda
La biblioteca Mercè Rodoreda farà, el 
dilluns 26 d’octubre a les 19 hores, una 
xerrada sobre la poma, la seva relació 
amb Sant Joan Despí, les varietats que 
es conreen, etc. Aquesta és la primera 
d’un seguit d’activitats que es faran al 
voltant d’un nou projecte, De l’hort a la 
biblioteca, que es farà a partir del 2016. La 
xerrada anirà a càrrec de Joan Bonic, de 
l’Associació de Productors de Fruita Dolça 
de Sant Joan Despí i Àngel Arroyes, del 
Centre Mediambiental L’Arrel.

La xarxa de biblioteques i el comerç 
de la ciutat, més a prop
El teixit comercial i les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda augmenten 
la col·laboració amb diferents projectes i iniciatives 

Col·laboració amb les botigues de la ciutat

Trobada de famílies amb 
infants adoptats
El proper 22 de novembre les 
famílies amb infants adoptats estan 
convidades a participar en una nova 
trobada. Aquesta activitat és un marc 
d’interelació entre les persones que 
han escollit formar les seves famílies 
a través de l’adopció. La trobada es 
farà al Centre Cultural lMercè Ro-
dreda, on els petits i petites podran 
participar en tallers. Per participar 
cal recollir una invitació al Departa-
ment d’Alcaldia.

L’escola d’idiomes inicia les 
classes a la Torre de la Creu
A principis d’aquest mes van 
començar les classes a l’Escola 
d’Idiomes Moderns que ha entrat 
en funcionament a la Torre de la 
Creu.  Fins ara 230 alumnes s’han 
matriculat en cursos d’anglès, ale-
many i francès. Si encara no t’has 
decidit, la matrícula és oberta fins 
la primera setmana de novem-
bre, tot i que les classes ja han 
començat. L’alumnat de Sant Joan 
Despí té un descompte especial.

U na col·laboració estreta. En els da-
rrers anys les biblioteques de Sant 
Joan Despí, la Mercè Rodoreda i 

la Miquel Martí i Pol han augmentat la 
col·laboració en el territori, molt espe-
cialment amb les entitats i el comerç lo-
cal. Aquesta treball en xarxa s’ha traduït 
en l’enriquiment de les activitats que 
s’ofereixen a la ciutadania ja que gràcies 
al comerç de proximitat s’han pogut pro-
gramar xerrrades, activitats infantils, ta-
llers, exposicions, concursos, etc. A més 
de fer xarxa, aquestes activitats donen vi-
sibilitat al talent, coneixement i valor que 
hi ha a Sant Joan Despí. 

Compromesos
Un clar exemple d’aquesta col·laboració 
l’hem pogut veure durant la celebració 
del 20è aniversari de la biblioteca Mi-
quel Martí i Pol en què molts comerços 
santjoanencs han donat un cop de mà a 
l’hora de fer promocions emmarcades 

en aquest aniversari. Aquest compro-
mís col·laboratiu també es tradueix en 
altres avantatges, com per exemple els 
descomptes que apliquen les llibreries a 
les persones que presentin el carnet de la 
biblioteca. Aquesta col·laboració també 

queda palesa en el fet que una bona part 
del fons documental que tenen les bi-
blioteques es compra a les llibreries de la 
ciutat. Iniciatives, totes, que ajuden a es-
trényer la col·laboració entre els equipa-
ments municipals i el comerç de la ciutat.

La col·laboració entre les biblioteques i el comerç local es realitza de moltes maneres. A la imatge, 
un exemple: un grup de joves compra llibres per a la biblioteca en una papereria de la ciutat
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Vols acompanyar la Cavalcada en una carrossa?
Adreçat a infants que hagin nascut el 2004, per anar en una de les carrosses cal fer una 
inscripció, del 23 de novembre al 4 de desembre, a l’Àrea de Serveis a la Persona. El 
sorteig es realitzarà el 16 de desembre.

Vols ajudar en els preparatius del Belén Viviente?
Podràs fer un cop de mà en el muntatge, fer de figurant, etc. Informa’t a la seu de l’entitat 
organitzadora, el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre.

Vols ser un dels patges d’en Sadurní a la Cavalcada?
Ja pots incriure’t, fins al 4 de desembre, a l’Àrea de Serveis a la Persona. Cal tenir 16 anys o més.

Vols ser patge al lliurament de cartes i a la Cavalcada?
Ja pots incriure’t, fins al 4 de desembre, a l’Àrea de Serveis a la Persona. Cal tenir 18 anys 
o més.

Vols ser voluntari d’altres activitats relacionades amb els Reis d’Orient?
També pots participar-hi en altres tasques relacionades amb la visita al laboratori de l’astròleg 
Sadurní, el lliurament de cartes i la Cavalcada. Inscripcions a l’Àrea, fins al 18 de desembre.

Sant Joan Despí ja ha començat a preparar les festes nadalenques. Si vols 
participar com a voluntari en les diferents activitats t’expliquem què has de fer.
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EXPOSICIONS
FIns al 2 de novembre
PRESENTACIÓ DE PROJECTES 
PER EXPOSAR A CAN NEGRE
bases al web sjdespi.cat

del 28 d’octubre al
22 de novembre
PINTURES de Joan Plazas
Centre Jujol-Can Negre

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

NOVEMBRE 2015

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

CONCURS

CIÈNCIA PER A TOTHOM: 
Setmana de la Ciència, del 23 al 29 de novembre

del 24 al 29 de novembre
PINTURA I ESCULTURA: 
A càrrec de la Fundació Estimia
Centre Jujol-Can Negre



22

XI Jornades de la Discapacitat
Del 20 al 30 de novembre la ciutat commemorarà les XI Jornades 
de la Discapacitat. Un festival benèfic organitzat per l’Associació 
de Familiars de la Residència Mas i Dalmau (20 de novembre, a 
la tarda, a l’Auditori Miquel Martí i Pol); l’exposició de pintures 
i escultures de la Fundació Estimia (del 24 al 28 de novembre 
al Centre Jujol-Can Negre); activitats amb cadira de rodes per a 
l’alumnat dels intituts (26, 27 i 30 de novembre); un espectacle de 
titelles adreçat als alumnes de primària (27 de novembre, al Cen-
tre Cívic Les Planes) i l’acte central amb l’obra de teatre La vida de 
Teo amb la col·laboració de l’Estel i Tastidis (28 de novembre, 18 
h, teatre Mercè Rodoreda), són els actes d’aquestes jornades.

 
 

 
 

 

 2  dilluns

	 De	9.30	a	13	hores
 CÀPSULES FORMATIVES: COACHING  
 OCUPACIONAL GRUPAL 
 Dependències de Promoció Econòmica
 les sessions es faran el 3, 4 i 5 de novembre
 

 4 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: GAUDÍ 
 Àrea de Serveis a la Persona a càrrec de Cases Singulars

	 17.30	hores
 CASTANYADES
 davant del Centre Cívic Les Planes
 esplai El Tricicle, també es faran els dies 4,5 i 6 

	 19.30	hores
 CAMINADA A PEU A MONTSERRAT
 sortida des de la plaça del Carme
 aquest divendres sortirà un grup caminant, i el diumen- 
 ge 8 es farà la romeria a Montserrat amb sortides des  
 de totes les parròquies de l’Arxiprestat Cornellà-Les  
 Planes a les 8.30 hores

	 17.30	hores
 CASTANYADA I GRUP D’ANIMACIÓ  
 plaça del Mercat
 esplai El Tricicle

10 dimarts
	 De	9.30	hores
 CÀPSULES FORMATIVES:    
 PREPARA’T L’ASSESMENT CENTER
 Dependències de Promoció Econòmica

 

 7 dissabte
	 10	hores
 TESTING DE BIODIVERSITAT  
 lloc de trobada, àrea de lleure del riu
 testing fotogràfic de biodiversitat a la zona 
 agrícola del riu

 1 diumenge
	 11	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de Torreblanca 
 taller Qui viu a la cova? Aprendrem com viuen els   
 ratpenats i en farem un amb materials reciclats

	 11.30	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de la Fontsanta 
 taller Descobrim la vinya de la Fontsanta en tots els 
 sentits. Espai de bookcrossing kids, intercanvi de   
 llibres i contes infantils

	 19	hores
 TALLER DE POLSERA KUMIHIMO
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

 3  dimarts

	 18.30	hores
 CLUB D’ESCACS
 biblioteca Miquel Martí i Pol

	 19	hores
 TALLER CARTERA TRAPILLO XXL
 casal de joves El Bulevard
 aprèn la tècnica del ganxet. El taller es farà el 3 i 10 
 de novembre. Cal inscripció prèvia

	 De	9.30	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
	 passeig	del	Canal/Creu	d’en	Muntaner
 

	 19	hores
 TALLER CREMA HIDRATANT ARTESANA
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

	 18	hores
 FOODIESLAB: TALLER DE CUINA   
 VEGETARIANA
 espai gastronòmic al mercat del Centre
 cal inscripció a cannegre@sjdespi.net

 6 divendres

	 22	hores
 NO T’ADORMIS: TALLER DE PILOXING
 casal de joves El Bulevard
 el piloxinh fusiona el pilates, la boxa i la dansa amb  
 música. Cal inscripció prèvia

	 11	hores
 FOODIESLAB: CUINA AMB THERMOMIX
 espai gastronòmic al mercat del Centre
 cal inscripció a cannegre@sjdespi.net

 8 diumenge
	 11	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de Torreblanca 
 taller Bat-House, caixes nius per a ratpenats

	 11.30	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de la Fontsanta 
 espai de joc i taller, a les 12 h, Tinguem cura 
 de l’hort de les papallones

	 11.30	hores
 TALLER: L’ART D’EN JUJOL
 Centre Jujol-Can Negre
 aprèn a crear trencadís i descobreix la casa màgica  
 de Can Negre. Edat recomanada de 5 a 8 anys. Cal  
 inscripció prèvia

 9 dilluns
	 19	hores
 TALLER DE TAPITAS PERUANAS
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

	 18.30	hores
 TALLER: ENTRENAMENT   
 D’HABILITATS EMOCIONALS 
 Espai La Fàbrica 
 es farà els dies 9, 16 i 23 de novembre

	 18	hores
 TALLER DE CUINA: TEMPS DE 
 DOLÇOS DE NADAL
 Centre Jujol-Can Negre
 el taller es fa els dies 10, 17 i 24 de novembre i 1 de  
 desembre. Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 HORA DEL CONTE: ‘La formiga   
 Josep Maria’ 
 a càrrec de Santi Rovira. Recomanat per a nadons   
 de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.

 5 dijous

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE EN ANGLÈS 
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 per a infants de 4 a 12 anys.

	 18	hores
 CLUB D’ART: Sortida al 
 Museu de la Rajoleta 
 Centre Jujol-Can Negre 
 cal inscripció prèvia

	 18	hores
 TROBADA LLAUDÍSTICA 
 teatre Mercè Rodoreda 
 amb les actuacions de Laud’Ars i com a orquestra   
 convidada actuarà l’Orquesta Langreana de Plectro
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	 17	hores
 PRESENTACIÓ PROGRAMA iDEA  
 Àrea de Serveis a la Persona a càrrec de l’ASEC (Associació Santjoanenca   
 d’Empresaris i Comerciants)
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	 12	hores
 TALLER ARTÍSTIC DE TITELLES I   
 OMBRES XINESES AI WEIWEI 
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de La Casa Ambulante. Adreçat a infants 
 de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.

 

14 dissabte
	 11	hores
 FOODIESLAB: TALLER DE CAKE-POPS
 espai gastronòmic al mercat del Centre
 taller en familia de cake-pops (el pastís piruleta). Cal  
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

11 dimecres
	 18.30	hores
 TALLER OCUPA’T: VOLS TREBALLAR  
 PER NADAL?
 casal de joves El Bulevard
 taller gratuït
 
	 19	hores
 CLUB D’ART: L’ermita de la Mare  
 del Déu del Bon Viatge i la 
 imatgeria del s.XII
 Centre Jujol-Can Negre
 xerrada gratuïta

	 19	hores
 TALLER: MUG CAKES DOLÇOS I   
 SALATS
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

12 dijous
	 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘MUNDOS 
 EN SENTIDO EQUIVOCADO’
 biblioteca Mercè Rodoreda
 presentació a càrrec de les autores: textos de Jezabel Bedman 
 (Irene Sánchez) i il·lustracions de Gisela Navarro

	 19	hores
 FOODIESLAB: TALLER-SOPAR DE   
 BOLETS  
 espai gastronòmic al mercat del Centre
 amb Juli Alcoriza (Rest. El Niu d’Or). Cal inscripció 
 a cannegre@sjdespi.net

13 divendres

	 22	hores
 TEATRE: FER RIURE ÉS UN ART 
 teatre Mercè Rodoreda
 amb Joan Pera. Venda d’entrades a www.teatresdespi.cat

	 18.30	hores
 CINEFÒRUM 
 centre cívic Les Planes
 coincidint amb la celebració del Dia contra la VIo-  
 lència de Gènere es projectarà una pel·lícula amb   
 perspectiva de gènere

15 diumenge
	 10.30,	11.30	I	12.30	hores
 TEATRE FAMILIAR: PIU-PIU 
 teatre Mercè Rodoreda
 espectacle ple de tendresa adreçat als infants de 0 a  
 3 anys. Venda d’entrades www.teatresdespi.cat

	 11	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de Torreblanca 
 taller De cabàs a cabàs...i una bona compra faràs,   
 joc de l’oca gegant. 
 

	 11.30	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de la Fontsanta 
 taller, de 12 a 13 h, La cotxa fumada ens visita quan fa  
 fred. Espai de bookcrossing kids, intercanvi de llibres i  
 contes infantils

	 11	hores
 ITINERARI ‘LES MASIES’ 
 Centre Jujol-Can Negre 
 recorregut al passat arquitectònic fent un recorregut  
 per les masies de Sant Joan Despí. Cal inscripció  
 prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 9.30	hores
 CÀPSULES FORMATIVES:    
 ATENCIÓ AL PÚBLIC
 Dependències de Promoció Econòmica

 

17 dimarts

	 17	hores
 AULA CULTURAL: 
 REFLEXOLOGIA PODAL
 Àrea de Serveis a la Persona a càrrec de Marta Gutiérrez, diplomada en 
 reflexologia podal

18 dimecres

	 18	hores
 TALLER: ESTIMAR NO FA MAL
 casal de joves El Bulevard ataller gratuït, cal inscripció prèvia. Activitat emmar-  
 cada en el Dia contra la Violència de Gènere

	 18	hores
 FOODIESLAB: CUINA PER A CELÍACS
 espai gastronòmic al mercat del Centre
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

20 divendres

	 22.30	hores
 CONCERT DE CHISKY & CHISKYPALDIS
 casal de joves El Bulevard
 tribut a Fito & Fitipaldis. Venda d’entrades al 
 web www.teatresdespi.cat

	 17	hores
 FESTA DELS DRETS DELS INFANTS  
 plaça del Mercat
 espectacles d’animació i lliurament de premis del   
 concurs dels Drets dels Infants

21 dissabte

	 18.30	hores
 NO TE OLVIDO 
 lloc per determinar
 acte per donar veu a les dones víctimes de la 
 violència de gènere

22 diumenge
	 10	hores
 MARXA ‘EL BAIX LLOBREGAT CAMINA  
 CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA’ 
 sortida	des	de	l’Àrea	de	Serveis	a	la	Persona	 	
 caminada a peu fins al parc de Torreblanca. Emmarcada en  
 el Dia Internacional contra la Violència de Gènere

	 10.30	hores
 TROBADA DE SARDANES 
 parc de Torreblanca
 ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de   
 Cornellà i Cobla Mediterrània

	 11	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de Torreblanca 
 taller Expliquem contes amb titelles

	 11.30	hores
 JUGATECAMBIENTAL 
 parc de la Fontsanta 
 taller Construcció de jocs amb materials reutilitzats.  
 Espai de bookcrossing kids, intercanvi de   
 llibres i contes infantils

	 12	hores
 TEATRE FAMILIAR: PATATU
 teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades www.teatresdespi.cat

	 	9.30	hores
 CÀPSULES FORMATIVES:    
 CURRÍCULUM CREATIU
 Dependències de Promoció Econòmica

 

24 dimarts

	 	18	hores
 TALLER: CREA UN CALENDARI D’ADVENT
 biblioteca Mercè Rodoreda
 Cal inscripció prèvia.
 

	 	18.15	i	18.30	hores
 CADENA HUMANA I MANIFEST   
 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 Àrea de Serveis a la Persona
 acte central del Dia Internacional contra la Violència  
 de Gènere amb la cadena humana i la lectura 
 del manifest

25 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: 
 MARIE CURIE
 Àrea de Serveis a la Persona a càrrec de l’historiador Jordi-Xavier Romero

	 18	hores
 TALLER SEXPRESSA’T
 casal de joves El Bulevard taller sobre la sida, cal inscripció prèvia
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Festes de barri a Residencial Sant Joan. El darrer cap de setmana de setembre, el barri va gaudir de les activitats que es van 
programar durant les festes. A les imatges, el ball que es va fer durant el sopar de veïns i veïnes, a la dreta, i al’esquerra, la festa de 
l’escuma, un clàssic per als més petits. Activitats esportives, infantils, espectacles,... van completar un cap de setmana rodó.

Trobada artística.  Sant 
Joan Despí ha participat en 
la trobada Tejiendo Redes 
que va aplegar a Gijón 
artistes i tècnics de joven-
tut de diferents ciutats per 
intercanviar experiències. La 
delegació de Sant Joan Despí 
va presentar els projectes de 
creació artística sorgits d’El 
Bulevard. El grup de percus-
sió santjoanenc ABRAKPUM 
va tancar la trobada.

Voluntaris de la Paella.  Són les cares de les persones voluntàries que van 
col·laborar en l’elaboració de la Paella de la Gent Gran celebrada l’11 de setembre 
i en la qual van participar més de 1.700 persones. L’alcalde, Antoni Poveda els va 
rebre per agrair-los personalment la seva tasca.

Exposició al Museu Marítim.  L’artista santjoanenca 
Sofia Isus va exposar al Museu Marítim de Barcelona 
Diario de viaje, una col·lecció d’aquarel·les que hem 
pogut veure fins a final de setembre.

EN IMATGES

Dia de l’Alzheimer.  L’alcalde, Antoni Poveda, va par-
ticipar a l’hospital Moisès Broggi en una xerrada sobre 
l’alzheimer amb motiu de la commemoració d’aquest 
dia, que oficialment se celebra el 21 de setembre. 

Nit de Degustació. Els 
paradistes del Mercat 
del Centre van organit-
zar una nova i reixida 
Nit de Degustació el 
3 d’octubre. Degus-
tació i beguda a dos 
euros que va atreure 
nombrosos ciutadans. 
En total es van vendre 
3.000 tiquets.

Portes obertes a Can Negre.  L’Escola Municipal 
d’Art va fer una jornada de portes obertes, el mes 
de setembre, per mostrar la feina que desenvolu-
pa el centre artístic de referència de la ciutat. Un 
tast d’art al costat de casa.

24
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El CXWord, una de les novetats 
que presenten els poliesportius 
aquesta temporada

Una festa inaugura la temporada dels 
poliesportius i presenta novetats

El 26 de setembre va tenir lloc la festa d’inauguració 
de la nova temporada dels poliesportius munici-
pals. La festa, celebrada al Salvador Gimeno, ser-

veix per presentar les novetats d’enguany. Pel que fa a les 
activitats dirigides, les innovacions són l’Aigua Extrem, 
que es realitza a la piscina gran i el CXWord, dues acti-
vitats que són de curta durada però de molta intensitat. 
A més, es va realitzar una màster class de zumba, una 
activitat que aquest any ha batut rècord de participació, 

amb més de 170 persones practicant-la a la pista del po-
liesportiu. Tot això acompanyat d’inflables a l’exterior del 
complex per als més menuts.

Aliments per a famílies necessitades
Un any més, la festa va tenir un caire solidari i per partici-
par-hi es requeria l’aportació d’aliments per a les famílies 
més necessitades de Sant Joan Despí. Es van recaptar més 
de 100 kilos.

L’oferta d’activitats augmenta amb l’Aigua Extrem i el CXWord

La jornada va comptar amb diverses activitats lúdiques i esportives i va tenir un 
caire solidari ja que es van recaptar aliments per a les persones necessitades

DESPÍ ESPORT



26

Diumenge 4 d’octubre es va fer la presentació dels 
equips de l’Handbol Sant Joan Despí per a la tem-
porada 2015-16 en què destacava la gran presència 

d’esportistes femenines. Un total de 15 equips i més de 190 
jugadores. De fet, l’Handbol Sant Joan és el club que més 
esportistes femenines té a la nostra ciutat i també el club 
català d’aquest esport amb més jugadores i equips feme-
nins.
El dia va començar amb una botifarrada popular. Simul-
tàniament, els equips es feien les fotografies oficials. En 

total 33 equips i 442 ju-
gadors i jugadores, 35 
entrenadors/es i més de 
80 delegats i delegades.
L’acte oficial de presen-
tació va comptar amb 
una actuació del Club 
Esportiu BCN Cheer de 
Barcelona, que ajunta la 

gimnàstica amb el ritme i les coreografies de les cheerlea-
ders. 
L’aparició d’equips a la pista es va culminar amb la pre-
sentació individualitzada dels primers equips de l’entitat. 
Primer l’equip sènior masculí A, que milita a la Primera 
Nacional Masculina amb les seves noves incorporacions. 
Després, el moment culminant de la presentació va ser la 
de l’equip sènior femení A, que la temporada passada es 

va proclamar campió de la Lliga Catalana i que va rebre la 
copa de campió de mans del vicepresident de la Federació 
Catalana d’Handbol, Josep Puigrodon.

Homenatge a persones 
amb vinculació amb l’entitat
Després dels parlaments, es van lliurar uns reconeixe-
ments per part del club a diferents persones per la seva 
tasca i la seva vinculació amb l’entitat. En concret, a Juan 
Carlos Gómez, José Jiménez i Marga Ferriol. Hi va haver 
dos premis especials, per a Josep Bracons, president del 
club durant els últims sis anys, i Toni Tapias -de Dental 
Mèdic-, empresa que ha col·laborat com a patrocinador 
del club durant les últimes 15 temporades.
L’acte va finalitzar sortint tothom al carrer i enlairant glo-
bus, que van omplir el cel de vermell, blanc i blau, els co-
lors de l’Handbol Sant Joan Despí.

El Trofeu Salvador Morell marxa cap a València
Una vegada finalitzada la presentació, l’equip sènior feme-
ní va disputar la 8a. edició del Trofeu que porta el nom de 
qui va ser el fundador del club, Salvador Morell. Es van 
enfrontar els sèniors femenins del Sant Joan Despí i del 
Mislata valencià, aprofitant el primer partit a casa de la Di-
visió d’Honor Femenina. El resultat final va ser favorable a 
l’equip visitant, que es va imposar per 25-30. El trofeu el va 
lliurar la filla del fundador del club, Anna Morell.

Les noies de l’equip 
sènior reben la copa de 
campiones de la Lliga 

Catalana

Espectacular presentació de l’Handbol Sant Joan
33 equips i 442 esportistes es van aplegar al Salvador Gimeno en l’inici de temporada
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La majoria de participants a la 
Travessa va arribar  a Montserrat

L’ Entreponts, una festa esportiva de llums i colors

En horari nocturn, el passat 3 d’octubre es va celebrar l’Entreponts 
Fluor Run, cursa popular oberta a totes les edats i amb una varia-
da participació.
Amb diversos objectius, competitius o simplement per passar 
una divertida jornada esportiva, es van congregar als voltants del 
poliesportiu Salvador Gimeno prop de 300 runners disposats a 
recórrer els carrers de la ciutat i camins limítrofs al riu Llobregat. 
En la prova, els participants van portar frontals de llum i, els que 
ho van desitjar, es van pintar la cara amb pintura fluorescent, per 

donar color a la prova. Arrencava la jornada a les 21.30 h amb 
la sortida dels 5 km, cursa ràpida tenint en compte les difícils 
condicions del terreny a causa de les intenses pluges caigudes. 
David Moya i Eva M. Cañete van ser els guanyadors. Cinc minuts 
més tard es donava la sortida als 5 km -corrent i caminant-, en 
un ambient familiar i amb un ampli rang d’edat, dels més petits, 
d’entre 3-4 anys, fins als més grans, per sobre dels 60 anys.
Es tancava la nit amb el plat fort de la jornada, els 10 km. Moha-
med Agouzal i M. Carmen Díaz, s’imposaven en la línia de meta.

Enguany l’ Entreponts ha tingut dues vessants, una de competitiva i una de caire més familiar i festiu, amb frontals de llum i pintura fluoresce

Tres moments de la Travessa: sortida, ruta i avituallament

Fotos: JJVICO
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La XX Travessa Sant Joan Despí-Montserrat es va celebrar, com sempre, el 
primer diumenge del mes d’octubre. Es tracta d’una cursa no competitiva 
que passa per 12 municipis, des de Sant Joan Despí fins al monestir de Santa 
Cecília a Montserrat. Al recorregut inicial estava previst recórrer 73 km, 
però a causa de les pluges, el Club Ciclista Sant Joan Despí va haver de can-
viar a l’últim moment alguns trams impracticables per la bicicleta i al final 
van ser 75,5 km, un extra per als ciclistes.
Van prendre la sortida 1.129 aficionats a la bicicleta -alguns inscrits s’havien 
tirat enrere en última instància-, dels quals 1.051van arribar a meta. El pri-
mer va ser Raül Castelló, qui va invertir-hi 3 hores i 24 min, i l’últim 8 hores 
i 58 min.
La prova compta amb més de 200 voluntaris i amb una logística molt esme-
rada. Es van fer servir, als avituallaments: 5.110 llitres de beguda; 690 barres 
de pa (per 2.600 entrepans); 130 kg de tomàquets per al pa; 100 kg d’embotits; 
710 kg de fruita (plàtans, taronges i pomes); 108 kg de coca (tallada en 1.620 
trossos); 1.200 donuts; 180 rajoles de xocolata i 18 kg de fruits secs.

Espectacular presentació de l’Handbol Sant Joan
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La UE Sant Joan Despí segueix donant suport a la pedrera com a opció de futur

Primer equip de la UE Sant Joan Despí. L’entitat vol que en un futur hi hagi el major nombre de jugadors sorgits de la base

Divendres 9 d’octubre es van presentar els equips de la 
Unió Esportiva Sant Joan Despí, entitat que vol seguir 
fent-se un nom entre els grans equips del futbol català 
modest. En total 33 equips i 450 jugadors.
El primer equip ha començat força bé en el campionat del 
seu grup de Segona Catalana. Un objectiu prioritari del 
club, però, és que el juvenil A, que milita a Preferent, pu-
gui mantenir la categoria sense patir i, en un parell d’anys, 
fer el salt a la Lliga Nacional.

D’altra banda, el club té el seu aleví A a Preferent, la màxi-
ma categoria, amb la qual cosa passen pel municipal del 
barri Centre els millors equips (FC Barcelona, RCD Es-
panyol...) i es vol seguir colze a colze amb els més grans.
La resta d’equips seguiran competint i principalment 
formant-se, però també amb l’objectiu de no perdre les 
categories aconseguides, perquè en un futur el primer 
equip pugui nodrir-se amb el major  nombre de jugadors 
formats a la seva pedrera.

Ambiciosa e ilusionante temporada para el Levante Las Planas

El Levante Las Planas presentó a sus diferentes equipos, muchos 
de los cuales tienen retos importantes esta temporada

El 12 de octubre le tocó el turno de presentación de la tem-
porada 2015-16 al FC Levante Las Planas, con sus 24 equi-
pos y casi 400 deportistas, de ellos 100 féminas.
El primer equipo, después de quedarse a las puertas en las 
dos últimas temporadas, hará un tercer intento para buscar 
el ascenso de categoría, en un grupo igualado. Se mantiene 
prácticamente la plantilla de las dos últimas temporadas.
El amateur B, joven equipo recién creado, en el que la ma-
yoría de la plantilla son chicos que llevan más de 12 años 

en el club, parte con el objetivo de ir cogiendo experiencia 
para que sus jugadores den el salto al primer equipo.
El amateur femenino A luchará de nuevo por el ascenso a 
la máxima categoría y el B por subir a Preferente.
El juvenil A y el cadete A masculinos están en Primera Di-
visión, equipos con la categoría más alta del club, e intenta-
rán mantenerla, sin renunciar a cotas más altas.
Un proyecto, en definitiva, ilusionante y ambicioso para el 
equipo planense.

PRESENTACIONS DE LA UE SANT JOAN DESPÍ I EL FC LEVANTE LAS PLANAS
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TRIBUNA POLITICA

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Quan pensem en una ciutat amb quali-
tat de vida, en un barri agradable o en 
un espai on voler quedar-nos i viure, ho 
fem tenint presents diferents ítems com 
ara els espais de vianants sense barreres 
arquitectòniques, l’ús de les bicicletes, 
el transport públic, les zones verdes, els 
espais de trobada ciutadana com les pla-
ces i els parcs, o l’existència de serveis 
públics entre d’altres.  
En aquest imaginari, el comerç urbà 
juga un paper fonamental ja que fo-
menta la convivència dins dels barris 
des d’un perspectiva inclusiva, essent 
un espai de trobada i un dels elements 
de la gran xarxa que conforma la ciutat 
i les seves relacions. Als nostres comer-
ços trobem productes de qualitat en un 
espai proper, es fomenta la sostenibili-
tat que només la proximitat pot oferir i 
es dinamitza l’economia i la creació de 
llocs de treball. 
A Sant Joan Despí tenim molt clar el 
paper que juga aquest comerç de proxi-
mitat a la nostra ciutat, per això treba-
llem dia a dia per la seva promoció i di-
namització. Un exemple clar d’aquesta 
voluntat és la Fira Comercial que es fa 
anualment i que és el gran aparador de 
la nostra activitat econòmica, principal 
esdeveniment de la promoció comercial 
de Sant Joan Despí.  
Continuarem impulsant accions que 
ajudin a l’activitat comercial de Sant 
Joan Despí amb campanyes de dinamit-
zació comercial, accions de promoció 
dels locals disponibles, incorporació 
de les TIC en la promoció dels nostres 
comerços i actualització del pla de di-
namització comercial amb la participa-
ció dels agents implicats. Comprant als 
nostres comerços fem ciutat.
Us animem a participar activament a Fi-
radespí i en totes les activitats que s’han 
programat al seu voltat. No hi falteu.

El comerç de proximitat 
fa ciutat

grup municipal PSC-CP

Tenim una nova edició de Firadespí, i 
des d’ERC-MES-AM, volem felicitar 
els establiments de Sant Joan que hi 
participen, i encoratjar la resta a fer-ho 
en properes edicions.
Un poble sense comerç de proximitat 
és un poble mort, sense vida. Corres-
pon a l’Administració local facilitar, 
impulsar i protegir el comerç i la in-
dústria local, sobre la base de tota una 
sèrie d’actuacions que l’afecten directa-
ment: impostos, mobilitat, via pública, 
etc., i promoció i ajut a les entitats que 
els apleguen,  ActivaDespí i ASEC. To-
tes dues associacions fan una feina po-
sitiva per al conjunt de la ciutat, totes 
dues sumen, i la feina de l’Ajuntament 
és col·laborar-hi per igual, per realitzar 
aquelles polítiques que els afecten de 
forma coordinada i consensuada.
Firadespí ha de ser una d’aquestes ei-
nes de promoció del comerç i empre-
sariat local, i el primer objectiu ha de 
ser una massiva i majoritària partici-
pació de comerços i indústries ubica-
des a la nostra ciutat, i no tindria sentit 
que no fos així.
La feina dels grups polítics és 
col·laborar al màxim possible, cadascú 
des del seu punt de vista, a fer possible 
un teixit comercial i empresarial viu i 
fort. Això es fa no solament aportant 
mesures des d’un punt de vista fis-
cal, sinó també canviant mentalitats 
i hàbits generals: en aquest sentit, el 
nostre grup municipal ha entrat una 
moció sobre la reforma horària, a pe-
tició d’ASEC, amb l’objectiu principal 
d’impulsar uns horaris beneficiosos 
per a les institucions, les empreses i 
comerços i la ciutadania.
Esperem i desitgem que aquesta nova 
edició de Firadespí serveixi per enfor-
tir els lligams de la ciutadania amb el 
seu comerç i indústria local.

Firadespí  i comerç 
local

El año avanza y dentro de poco 
tendremos que aprobar en el 
Ayuntamiento los presupuestos 
para el año 2016. Desearíamos 
que este año los presupuestos se 
aprobaran de manera diferente 
y por eso estamos trabajando en 
una propuesta en la línea de los 
Presupuestos Participativos. 
En  SíSePuede/SíQueEsPot tene-
mos un compromiso con la trans-
parencia y la  participación y es-
tamos trabajando en propuestas 
concretas. Os dejamos  un enlace 
donde podéis ampliar informa-
ción al respecto: http://www.pre-
supuestosparticipativos.com/
Tampoco nos olvidamos de que 
en este mes de octubre se celebra 
una nueva edición de Firades-
pí y en esta ocasión lo hace en el 
Barrio de Las Planas. La última 
Asamblea informativa sobre la 
movilidad en este barrio, que in-
cluía las zonas de aparcamiento 
regulado (verde y azul), incidían 
en la implantación de esta fórmu-
la como medida de reactivación 
comercial. Seis meses después no 
hay nada que indique que esta 
fórmula ha contribuido a mejorar 
la situación de nuestros comer-
ciantes.
SíSePuede/SiqueesPot propone,  
coincidiendo con la celebración 
de Firadespí, un Plan de Acción  
Comercial que sirva como he-
rramienta para iniciar el trabajo 
entre todas  las partes implicadas 
en la reactivación comercial, y 
que esta sea, de  una vez por to-
das, una realidad. En este enlace 
podéis ver las líneas maestras: 
https://goo.gl/4dwu9A

Presupuestos participativos 
y reactivación comercial
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En los últimos meses vemos que en la po-
lítica catalana solo se habla de lo mismo. 
Desde el Partido Popular de Sant Joan Des-
pí nuestra prioridad son las personas.
Hace dos semanas estuvimos en la Feria 
de Entidades, con aquellos vecinos que de 
forma desinteresada trabajan para hacer de 
nuestra ciudad un lugar mejor para vivir.
La semana pasada asistimos a Mecho-
nes Solidarios y vimos como peluquerías, 
DACMA, la asociación contra el cáncer 
de mama, y un buen grupo de vecinos y 
vecinas colaboraban para luchar contra el 
cáncer.
Colaboramos también con la Asociación 
de Familiares de Alzheimer y el incansable 
trabajo que realizan por nuestras familias.
Este fin de semana queremos felicitarnos 
por tener un comercio activo en nuestra 
ciudad, son los comerciantes uno de los 
motores económicos de Sant Joan Despí. 
Por eso este fin de semana estaremos en la 
Fira Despí.
Tenemos Asociaciones de vecinos que 
trabajan también por solucionar los pro-
blemas reales de Sant Joan Despí, por ello 
vamos a presentar una moción que ya lle-
vábamos en nuestro programa electoral 
para reparar el suelo resbaladizo de Sant 
Joan Despí, no puede ser que cada semana 
algún vecino sufra una caída en nuestras 
aceras.
Estas semanas estamos preparando las 
ordenanzas fiscales, estamos trabajando 
para implantar la cuota cero, ayudando a 
los jóvenes, emprendedores y a la creación 
de empleo, bajando los impuestos, y boni-
ficando actividades que vayan en beneficio 
de Sant Joan Despí, si quieres colaborar 
con tus ideas, puedes mandarnos un co-
rreo electrónico a manuellopez@sjdespi.
net, y nos pondremos en contacto contigo.
Trabajamos por lo que nos importa a to-
dos.
Trabajamos por Sant Joan Despí

Trabajando por Sant 
Joan Despí

grup municipal EUiA-ICV-E grup municipal PPgrup municipal C’s

Una vez más queremos aprovechar es-
tas líneas para agradecer a los 4.748 ve-
cinos y vecinas de Sant Joan Despí que 
han depositado su confianza en nuestro 
proyecto de unión y regeneración para 
llevarnos a ser con un 23’57% el partido 
más votado* de las pasadas elecciones 
autonómicas en nuestro municipio.
Es un momento muy importante el que 
vive nuestro partido, tras el último son-
deo publicado en el diario EL PAIS el pa-
sado domingo 11 de Octubre nos situa-
mos a tan solo dos puntos de PP y PSOE 
además de ser el segundo partido en in-
tención directa de voto para las próximas 
elecciones generales.
Nuestro presidente y candidato Albert 
Rivera en el mismo sondeo se muestra 
como el político mejor valorado a mucha 
distancia del segundo y la percepción en 
la calle es que ha llegado nuestro tiempo.
Un ilusionante proyecto de regeneración 
democrática, con propuestas para refor-
mar desde el poder judicial , para lograr 
su independencia y  despolitización has-
ta a los partidos políticos para hacerlos 
más transparentes, democráticos y abier-
tos a la sociedad con el fin de recuperar 
la confianza en la política y los políticos.
Reformas también en la administración 
pública , con la supresión entre otros de 
las diputaciones , los consejos comarcales 
y la fusión de los municipios con menos 
de 5000 habitantes entre otras medidas.
Un momento ilusionante para el cual se-
guimos contando con vosotros , con los 
ciudadanos.
Podéis contactar con nosotros vía Whats-
App al 617309215, Facebook en la pági-
na Ciutadans Sant Joan Despí, twitter @
CsSJDespi o en nuestro email santjoan.
despi@ciudadanos-cs.org
*(Junts x Si obtuvo 201 votos más pero es 
una coalición suma de ERC y CIU.)

Ha llegado nuestro 
tiempo

En primer lloc volem agrair a les 2.759 per-
sones de Sant Joan Despí que en les passa-
des eleccions al Parlament de Catalunya, 
han confiat en nosaltres, votant Catalunya 
Sí Que Es Pot, amb un augment de 260 vots 
respecte les del 2012.
Tot i l’intens cicle electoral la nostra tasca 
municipal continua en paral·lel, en l’Acció 
de govern des de la Regidoria d’Acció Social 
i Igualtat, i com a grup Municipal d’ICV-
EUiA, defensant sempre els drets socials i 
reclamant els governs central i autonòmic 
les seves responsabilitats. 
En coherència un dels temes més preocu-
pants són les beques menjador que són una 
eina per garantir la suficiència alimentària 
dels infants vulnerables en un entorn social-
ment normalitzat.
La Generalitat de Catalunya fa 4 anys que 
ha congelat la partida pressupostària que hi 
dedica, i redueix el nombre de beques que 
concedeixen, malgrat l’agreujament de la 
situació social, i el conseqüent augment de 
sol·licituds. Han canviat els criteris i les fa-
mílies han de ser més pobres per accedir-hi , 
deixant d’atendre infants que sí que s’atenien 
en cursos anteriors. 
Aquest curs estan deixant fora moltíssim 
infants que compleixen els nous requisits 
per manca de pressupost, que potser sí els hi 
concediran, com han fet altres anys, el mes 
de desembre. 
Però els infants no poden esperar, mengen 
cada dia i tot i la responsabilitat compe-
tencial de la Generalitat de Catalunya en 
aquesta matèria, l’Ajuntament i la Regidoria 
d’Acció Social i Igualtat hem anat comple-
mentant de forma important el sistema de 
beques de la nostra ciutat amb una aporta-
ció cada any al voltant de 125.000 euros.
Exigim al govern de la Generalitat de Cata-
lunya que garanteixi el  pressupost necessari 
per garantir aquest dret a tots els infants que 
ho necessitin, tal i com es va acordar al Par-
lament de Catalunya per unanimitat del 4 de 
juliol de 2013.

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

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

grup municipal CiU

www.despi.tv Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats d’octubre:  setmana de la mobilitat • cursa Entreponts i travessa Sant Joan 
Despí Montserrat • Conscienciant sobre els drets humans • Teatre fet a Sant Joan Despí: 

‘Plastilina’, d’Hocus Pocus  • 

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Especial Diada d’entitats 2015

el temps

En primer lloc, des de Convergència De-
mocràtica de Sant Joan Despí, volem agrair 
a tots els ciutadans la gran participació en 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 
passat 27 de setembre. Una participació del 
81,4% (quatre punts per sobre de la ja molt 
alta participació a nivell nacional), ens ha de 
fer sentir orgullosos del grau d’implicació 
dels santjoanencs en uns comicis excepcio-
nals i d’una rellevància històrica que no pot 
escapar a ningú. 
Mostra d’aquesta excepcionalitat és el fet 
que CDC s’hagi presentat en aquestes elec-
cions formant part d’una llista conjunta 
amb d’altres forces polítiques i candidats 
representants de la societat civil, Junts pel 
Sí, que ens ha permès unir sensibilitats di-
verses i treballar plegats per un objectiu 
comú. El resultat ha estat prou eloqüent: 
hem esdevingut la candidatura més votada 
a la nostra ciutat amb un 24,58% dels vots. 
Volem doncs, agrair especialment la il·lusió, 
la feina i el compromís de totes les perso-
nes que ens han ajudat a arribar fins aquí, 
així com felicitar-nos per un resultat que no 
hagués estat possible sense aquesta il·lusió, 
aquesta feina i aquest compromís.
No obstant, després de la victòria clara 
del sobiranisme el 27S, l’única resposta de 
l’Estat ha estat la d’activar la querella contra 
el president Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau per 
haver convocat el procés participatiu del 9 
de novembre. Davant aquest judici polític 
volem mostrar tota la nostra solidaritat amb 
els imputats. Aquest és un episodi greu en 
termes polítics i democràtics, en tant que 
se’ls imputa únicament per haver posat els 
mitjans per donar veu a la ciutadania. És un 
fet inaudit en el context europeu que el pre-
sident d’un país hagi de comparèixer davant 
d’un tribunal pel simple fet de posar les ur-
nes. No podem qualificar-ho d’altra manera 
que de vergonya democràtica.
Volem denunciar l’ús partidista que el go-
vern espanyol fa de les institucions de l’Estat 
però, al mateix temps, volem mostrar la fer-
ma convicció que cap tribunal podrà aturar 
la voluntat d’un poble que ha expressat de-
mocràticament la seva voluntat de ser lliure.  

La voluntat d’un poble

Després de bastants mesos amb tempera-
tures superiors a la mitjana (sobretot juny 
i juliol), el setembre ha estat més fred del 
que és habitual, i no només això, sinó que 
per trobar-ne un de més fresc cal remuntar-
nos fins al 1996. Det fet, aquesta anomalia 
negativa de la temperatura mitjana mensual 
s’explica per les temperatures diürnes bastant 
frenades (hem tingut molts dies amb nuvolo-
sitat abundant) que no pas per haver tingut 
una invasió d’aire fred important. 

Pel que fa a les precipitacions, el setembre ha 
estat normal, en la mitjana. El que no és tan 
freqüent és que les pluges hagin estat tan ben 
distribuïdes durant el mes i amb només un 
dia de tempesta. Ja ho diu la dita popular: el 
setembre s’endú els ponts o eixuga les fonts. 
Aquest any ni una cosa ni l’altra.

SETEMBRE 
DE 2015

Temperatura mitjana: 20,8ºC
Temperatura màxima: 28,1ºC el 
dia 1
Temperatura mínima: 14,9ºC el 
dia 24
Precipitació: 74,7 mm, màxi-
ma diària, 26,3 mm el dia 
10. 9 dies de pluja, 1 amb 
tempesta

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/Despitelevisio




