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La ciutadania es prepara per gaudir i participar 
en la trentena d’activitats que fem aquestes festes

Gaudim d’un Nadal...
 ple d’estrelles!
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astròleg Sadurní

pastorets

Reis Mags

concert d’any nou

exposició de pessebres

recollida de joguines

tió de Nadal

concerts 
nadalencs

campionats 
esportius

casals de
Nadal



2

sjdespi.cat

desembre 2015

2

Edita: Ajuntament de Sant Joan Despí • Redacció i edició: Departament de Premsa i Comunicació • 
Fotografia: Guillem Urbà • Correcció lingüística: Servei Local de Català • Impressió: Jiménez Godoy, S.A. 
Tel. 93 363 12 32 • Repartiment: Uni Post Sant Joan Despí, tel. 93 477 13 97 • Dipòsit legal:  B-18.653-80

Aquesta publicació té una tirada de 14.500 exemplars i es distribueix gratuïtament per tots els domicilis 
de Sant Joan Despí. Si hi detecteu qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 480 60 07 
(Departament de Premsa i Comunicació) o al correu electrònic: premsa@sjdespi.net • Imprès en paper ecològic 

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi

Segueix-nos a les xarxes socials:
sjdespi.cat

i a Internet:

Un Nadal ple d’estrelles
La ciutat es prepara per rebre el Nadal amb més d’una trentena 
d’activitats infantils, tradicionals i solidàries, pàgs. 4-8

Un nou Consell dels Infants
Els nous consellers i conselleres treballaran en nous projectes perquè la 
veu dels infants també arribi a la ciutat, pàg.13

Experimentem la ciència
Al voltant de 2.000 alumnes han participat en les múltiples activitats 
que s’han organitzat durant la Setmana de la Ciència, pàg. 14-15

Nova temporada d’espectacles
José Corbacho, Bebe, Mayte Martín, Maria Rosa, Els veïns de dalt, són només 
algunes de les propostes de la nova temporada, pàg. 18-19

@ajuntamentsantjoandespi
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i a Internet:

Aun nou any és a punt de començar. Tradicional-
ment, és moment de fer balanç i marcar nous 
objectius. Un bon exercici que fa gairebé tothom 

i que, malauradament, moltes vegades es queda en una 
mera declaració d’intencions. Espero que no sigui el cas 
dels governants mundials que aquests dies han acordat, 
a la Cimera del clima de París, una sèrie de mesures per 
evitar que continuï augmentant l’escalfament del planeta 
i començar així a redreçar un canvi climàtic que ens por-
tarà al desastre si no es fa res amb determinació. És un 
tema cabdal per al futur que ens  afecta a tots i a totes, i 
per això tothom ha de prendre mesures.

A Sant Joan Despí ja fa temps que treballem en aquest 
sentit, amb accions 
com la rebaixa del 
consum energètic als 
equipaments muni-
cipals, la potencia-
ció d’una mobilitat 
no contaminant, el 

reciclatge o l’increment d’espais verds. De fet, ja el 1999 
vam ser pioners amb l’aprovació de la primera ordenança 
d’energia solar. I ara, a més, des de l’àmbit metropolità 
hem creat el Consell de municipis contra la contamina-
ció, per plantejar mesures que ens permetin tenir un aire 
més net i respirable (només a l’àrea metropolitana moren 
cada any 3.500 persones per la contaminació). I com que 
la conscienciació vers aquest tema ha de fer-se des de ben 
petits, un dels encàrrecs que he fet aquest curs al Consell 
dels Infants de Sant Joan Despí és que ens ajudin a fer de 
les escoles centres de baixes emissions contaminants.

En el nou any seguirem, doncs, treballant pel medi am-
bient de la ciutat però sense oblidar les persones que hi 
vivim, sempre la nostra prioritat. Ara, el que toca és gau-
dir d’aquestes festes amb la companyia d’amics i familiars 
amb els quals us convido a participar en la gran quantitat 
d’activitats que s’organitzen a Sant Joan Despí.

Molt bon Nadal i millor entrada d’any!

La lluita contra el canvi climàtic 
també requereix actuacions en 

l’àmbit local i metropolità

La lucha contra el cambio climático 
también requiere de actuaciones 

en el ámbito local y metropolitano

Antoni Poveda, alcalde

Temps de desitjos que 
han de  fer-se realitat

Un nuevo año está a punto de comenzar. Tradicional-
mente, es momento de hacer balance y marcar nue-
vos objetivos. Un buen ejercicio que hace casi todo el 

mundo y que, desgraciadamente, muchas veces se queda en 
una mera declaración de intenciones. Espero no sea el caso de 
los gobernantes mundiales que estos días han acordado, en la 
Cumbre del clima de París, una serie de medidas para evitar 
que siga aumentando el calentamiento del planeta y empezar 
así a enderezar un cambio climático que nos llevará al desastre 
si no se hace nada con determinación. Es un tema crucial para 
el futuro que nos afecta a todos y a todas, y por eso todo el 
mundo tiene que tomar medidas.

En Sant Joan Despí ya hace tiempo que trabajamos en este sen-
tido, con acciones como la rebaja del consumo energético en 
los equipamientos municipales, la potenciación de una movi-
lidad no contaminante, el reciclaje o el incremento de espacios 
verdes. De hecho, ya en 1999 fuimos pioneros con la aproba-
ción de la primera ordenanza de energía solar. Y ahora, ade-
más, desde el ámbito metropolitano hemos creado el Consejo 
de municipios contra la contaminación, para plantear medidas 
que nos permitan tener un aire más limpio y respirable (sólo 
en el área metropoli-
tana mueren cada año 
3.500 personas por la 
contaminación). La 
concienciación en tor-
no a este tema debe 
hacerse desde la infan-
cia, uno de los encargos que he hecho este curso en el Consells 
dels Infants de Sant Joan Despí es que nos ayuden a hacer de 
las escuelas centros de bajas emisiones contaminantes.

En el nuevo año seguiremos, pues, trabajando por el medio 
ambiente de la ciudad pero sin olvidar a las personas que vivi-
mos en ella, siempre nuestra prioridad. Ahora, lo que toca es 
disfrutar de estas fiestas en compañía de amigos y familiares 
con los que os invito a participar en la gran cantidad de activi-
dades que se organizan en Sant Joan Despí.

Muy feliz Navidad y mejor entrada de año!
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EL TEMA

Els pessebres més petits
59a Exposició de Pessebres, fins al 10 de gener al local de l’Associació de Pessebristes 

Mercat menut
31 de desembre, 10.30 h, 

plaça de l’Ermita

La tradició santjoanenca dels diorames de pessebres es 
remunta moltes dècades enrere. Aquest art s’ha mantingut 
viu gràcies a la implicació de l’Associació de Pessebristes de 
Sant Joan Despí que des de fa 59 anys organitza l’Exposició 
de Pessebres. Aquesta mostra pessebrística en petit ens 
permet veure any rere any les creacions, totalment noves, 
de les persones de l’entitat que s’encarreguen de mantenir 
viva aquesta tradició. L’exposició, que es podrà veure fins 
al 10 de gener –consulteu horaris al programa de mà del 
Nadal i al web sjdespi.cat– està ubicada al local de l’Escola 
de l’Associació de Pessebristes (avinguda de Barcelona can-
tonada amb el carrer Rius i Taulet).

Consulta totes les activitats al web sjdespi.cat i al programa de mà que us ha arribat a casa.

 Segueix-nos també a les xarxes socials Facebook i Twitter

LES ESTRELLES DEL NADAL

Una trentena d’activitats per a grans i petits omplen d’estrelles aquestes festes a Sant Joan Despí

Les protagonistes d’aquest Nadal a 
Sant Joan són les estrelles. Estrelles 
que formen una gran constel·lació 
d’activitats que es faran arreu de la 
ciutat per gaudir d’aquestes festes. 
Per això, les estrelles omplen els 

diferents suports informatius de la 
campanya nadalenca institucional. 

Algunes de les activitats més 
tradicionals ja les hem viscut, com 
els tions als barris o la Festa de la 
Gent Gran. D’altres encara estan 

per arribar, com el ‘Belén Viviente’, 
la visita al laboratori de l’astròleg 

Sadurní, la recollida de cartes,  
l’arribada dels Reis... Mireu bé 

el programa nadalenc que segur 
que en trobareu moltes propostes 
per participar i compartir bones 

estones. Els tions de Nadal, una de les activitats més participatives entre els infants
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Mercat menut
31 de desembre, 10.30 h, 

plaça de l’Ermita

Els pastorets d’en 

Ferrer Magí
3 de gener, 12 h, seu d’El Castanyot (carrer 

Jacint Verdaguer, 24-26)

Consulta totes les activitats al web sjdespi.cat i al programa de mà que us ha arribat a casa.

 Segueix-nos també a les xarxes socials Facebook i Twitter

LES ESTRELLES DEL NADAL

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre recreará un auténtico Belén Viviente en el parque de 

Sant Pancraç gracias a la colaboración de más de un centenar de voluntarios

La Nochebuena santjoanenca comienza en el parque de Sant 
Pancraç a les 18.30 horas. En este momento se abrirán las 
puertas de una nueva edición del Belén Viviente que desde 
hace 24 años organiza el Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre con la ayuda y colaboración de más de un cente-
nar de personas que participan como voluntarios.
Año tras año el Belén Viviente de Sant Joan Despí ha suma-

do nuevos colaboradores y nuevas ideas que han convertido 
el parque en una auténtica recreación de los primeros días 
de la vida de Jesús donde, además de revivir las escenas más 
emblemáticas de la Navidad, es una oportunidad para ver la 
muestra de los oficios más significativos de la época. El Belén 
se puede visitar del 24 al 27 de diciembre de 18.30 a 20.30 
hores.

Belén Viviente, un viaje a la tradición

Del 24 al 27 de diciembre, de 18.30 a 20.30 h, parque de Sant Pancraç, 

Concert d’Any Nou
amb Cor de La Flora acompanyats dels 

intèrprets solistes  i de piano dirigits pel 

mestre Francesc Pelfort

1 de gener, 19 h, església de Sant Joan 

Baptista
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L’Ajuntament amplia de dos a tres els dies que es pot visitar el laboratori de l’astròleg que ho sap 

tot sobre l’arribada dels Reis Mags de l’Orient

L’astròleg Sadurní ens espera a la Torre de la Creu

28, 29 i 30 de desembre, de 17.30 a 20 h (es limitarà l’accés en cas que 

l’afluència sobrepassi l’aforament a les 19.30 h)

Sadurní i els seus ajudants i col·laboradors ja ho tenen tot 
enllestit per obrir de bat a bat les portes de la Torre de la 
Creu, la màgica casa on viu l’astròleg durant l’any i des d’on 
vigila les passes dels Reis Mags. Durant la visita podreu 
mirar per la porta estelada d’en Sadurní i veure com hi 
treballa, i participar de tallers màgics i, fins i tot, conèixer 
què s’amaga a les carboneres. La gran afluència de públic en 
edicions anteriors ha fet que l’Ajuntament ampliï de dos a 
tres els dies de visita. Això sí, tingueu en compte que s’ha de 
respectar l’horari (de 17.30 a 20 h) i que es limitarà l’accés 
en cas que l’afluència sobrepassi l’aforament a les 19.30 h.

3 i 4 de gener, de 17.30 a 20 h, Àrea de Serveis a la Persona

A escassos dos dies de l’arribada dels Reis, l’Àrea de 
Serveis a la Persona (avinguda de Barcelona, 41) es con-
vertirà en un gran tendal màgic on trobarem els patges 
reials i l’astròleg Sadurní, que encara ens podrà donar 
més notícies sobre el camí que estan fent Ses Majestats. 
Recordeu que a més de lliurar la carta als patges, Sadurní 
i els seus ajudants us ensenyaran a crear l’element màgic 
que haureu de portar el dia de la Cavalcada perquè els 
Reis arribin a Sant Joan Despí.

Lliureu els vostres desitjos als patges reials
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I arriba el moment que tots els infants estan esperant de les 
festes nadalenques: la Cavalcada del Reis Mags de l’Orient. 
Un dels secrets millors guardats és saber com arribaran... així 
que us esperem a les 16.30 hores al recinte firal (avinguda 
de Mare de Déu de Montserrat) amb l’element màgic que 
haureu creat durant la visita als patges reials per descobrir 
aquest misteri. Aquesta eina és molt important per orientar 
Melcior, Gaspar i Baltasar fins a Sant Joan Despí.
Aquest any, els reis estrenen tres carrosses i una dels infants 

que els acompanyaran portarà una decoració nova que segur 
us recorda un emblemàtic edifici de Sant Joan Despí. En el 
seu recorregut els Reis llençaran al voltant de 2.600 quilos de 
caramels sense gluten i de comerç just durant tot el seguici. 
L’alcalde, Antoni Poveda, lliurarà, a Can Negre (21 hores) la 
clau que obre les portes de totes les llars. 
Per cert, si voleu que aquesta nit sigui encara molt més mà-
gica podeu contactar amb el Club d’Esplai El Tricicle perquè 
us ajudin a fer que els reis vinguin a casa. 

5 de gener, arribada a les 16.30 al recinte firal

Inici de la Cavalcada, a les 18 hores

La Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient 

recorrerà tots els barris de la ciutat on es 

llençaran més de 2.000 quilos de caramels

Arriba el moment 

més esperat
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Un Nadal solidari a Sant Joan Despí

Creu Roja, Ràdio Despí i Solidança recolliran joguines i aparells electrònics fins al 5 de gener perquè cap infant es quedi sense joguines • 

Aquests dies també es poden lliurar aliments que seran repartits per la Taula de Coordinació a les famílies més vulnerables de la ciutat

La solidaritat no té dates però du-
rant les festes de Nadal són mol-
tes les activitats que es progra-

men per aportar el nostre gra de sorra, 
sobretot, en campanyes com Cap nen 
sense joguina, que a Sant Joan Despí 
organitza Creu Roja Joventut i Ràdio 
Despí. A banda de la tradicional Ràdio 
Marató, fins al dia 5 de gener es poden 
lliurar joguines a Ràdio Despí (de 17 
a 21 h) i a Creu Roja (de dimarts a di-
vendres de 10 a 14 i dissabtes de 10 a 
12 h). Els dies 29 i 30 de desembre i el 
2, 3 i 4 de gener l’horari serà d’11 a 13 
h i de 17 a 20 h. També podeu deixar 
les vostres joguines als centres cívics 
i al casal de joves El Bulevard. Soli-
dança (raval les Begudes) també recull 
joguines i aparells electrònics.

Recollida d’aliments
A més, durant aquests dies s’estan fent 
diferents recollides d’aliments, com a 
la Festa de Nadal de la Gent Gran; a 
l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia; 

Lots d’aliments de la Creu Roja per a les persones 
més vulnerables. L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, i el president provincial de Creu Roja, Josep 
Quitet, van signar el 9 de desembre un conveni a través 
del qual es lliuraran lots d’aliments, i amb productes 
sanitaris, a 250 famílies de la ciutat que es trobin en 
situació de risc. Aquests lots especials de Nadal conte-
nen productes d’alimentació bàsics per a families com 
oli, pasta, arròs, sucre, a més a més, de productes més 
relacionats amb les festes nadalenques, com torrons, 
etc. L’Ajuntament complementarà aquests lots alimen-
taris amb productes d’higiene personal més bàsics que 
també són de molta ajuda per a les famílies. 

una altra organitzada per Creu Roja 
Sant Joan Despí i l’entitat Dansades-
pí, o al local de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de les Planes, entre altres 
iniciatives. A més, les biblioteques 
Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol 
han preparat una ‘cistella cultural’ de 
llibres i entrades d’oci per participar 

en la qual cal aportar un quilo d’algun 
aliment de primera necessitat. Per 
últim, els treballadors i treballadores 
de l’empresa Invent-Farma de Sant 
Joan Despí han recollit 150 quilos 
d’aliments que destinaran íntegra-
ment a la Taula de Coordinació de 
Sant Joan Despí.

Col·laborem tots plegats perquè cap infant es quedi sense joguina

Moment de la signatura del conveni entre l’Ajuntament i Creu Roja

Recollida de joguines i d’aliments centren 
les activitats solidàries 
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La brigada municipal incorpora un vehicle elèctric; senyalització viària per pacificar el trànsit 
en les zones 30 i adhesió al Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la pol·lució 

Una mobilitat menys contaminant 
sí és possible a la ciutat

Objectiu, reduir les emissions de fums i partícules contaminants a l’atmosfera

Fa uns dies ha acabat a París la Cimera contra el canvi 
climàtic que, entre d’altres objectius, contempla posar 
més mitjans per reduir les emissions. Mentrestant, les 

ciutats ja fa molts anys que treballen en accions que afavo-
reixen espais més nets de contaminació amb iniciatives com 
la promoció del transport públic o la utilització d’altres ve-
hicles més ecològics, com la bici. Petites passes que donen 
fruits.
Una d’aquestes accions és la incorporació de vehicles menys 
contaminants. Aquest desembre hem pogut veure als ca-
rrers la furgoneta elèctrica Nissan e-NV200 que ha adquirit 
l’Ajuntament (una part del cost ha estat subvencionada per 
l’Àrea Metropolitana) que farà servir la brigada municipal. 
Un cotxe zero emissions que, d’altra banda, gairebé no fa 
soroll. 

Lluitem contra la contaminació
També aquests dies, Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan 
Despí i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Me-
tropolitana, ha presentat el Consell de Municipis de Mu-
nicipis Metropolitans per la lluita contra la contaminació 
atmosfèrica, que provoca 3.500 morts prematures cada any 
en aquesta zona. Aquest organisme elaborarà una estratègia 
per millorar la qualitat de l’aire dels 36 municipis que en for-
men part. Com va assenyalar Poveda, “entre les actuacions 
que caldrà dur a terme per evitar les emissions es troba la 
potenciació i millora del transport públic, la progressiva 
introducció de vehicles elèctrics i híbrids i la declaració 
de zones de baixes emissions al voltant de les escoles i 
d’altres equipaments”.
Per últim, també hem comprovat com a les entrades dels 
principals carrers de les zones 30 s’ha incorporat una nova 
senyalització la calçada: el símbol d’una bicicleta. Aquesta 
actuació té com a objectiu promoure la pacificació del trànsit 
rodat a la ciutat i recordar que en aquestes zones la bici pot 
compartir la calçada amb els vehicles motoritzats. D’aquesta 
manera promovem una mobilitat més segura i amable on 
puguin conviure els diferents mitjans de transport, tot afa-
vorint els desplaçaments sostenibles. Aquesta actuació està 
inclosa al Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí.

Vehicle zero emissions. Un dels principals avantatges d’aquest model de 
vehicle és que no emeten contaminants a l’atmosfera

Els municipis metropolitans passen a l’acció. L’alcalde, Antoni Poveda i 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant la presentació del nou Consell 
de Municipis Metropolitans per la lluita contra la contaminació atmosfèrica

Pacifiquem el trànsit 
a la ciutat. Les noves 
icones de la bicicleta 
que s’han pintat a 
les zones 30 de la 
ciutat ens recordem 
que bicicletes i cotxes 
poden compartir la 
calçada 
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L’Ajuntament va iniciar el 2 de 
desembre la primera fase de 
millora del paviment del tram 

del passeig del Canal situat entre el 
carrer de la Creu d’en Muntaner i 
l’autopista B23. Per tal de dur a terme 
aquesta millora, se substituiran una 
part dels arbres d’aquest passeig ja 
que les arrels han malmès el paviment 
d’aquesta via. La irregularitat del pa-
viment suposa un problema per a una 
correcta mobilitat dels vianants. Per 
això, l’Ajuntament els substituirà per 
l’espècie Pyrus que fa menys arrels al-
hora que s’adapta millor a l’espai. Però 
a banda de la nova pavimentació i la 
substitució d’una part de l’arbrat tam-
bé se substituiran els actuals fanals 
per d’altres que incorporaran llums de 
leds, més eficients ja que no només són 
menys contaminants sinó que a més 
ens ajudaran a estalviar en la factura 
de la llum. Les obres es faran en dife-
rents fases per incidir el mínim possi-
ble en el dia a dia del veïnat.

L’Ajuntament millora el paviment i instal·la 
fanals més eficients al passeig del Canal
Els treballs per millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants en el tram del carrer entre 
Creu d’en Muntaner i l’autopista B23, requereixen la substitució de part de l’arbrat

Les obres es faran en diferents fases

A dalt, imatge dels actuals fanals que se substituiran 
per uns de leds al passeig del Canal. A l’esquerra i sota, 
els desperfectes que han provocat al llarg dels anys les 
arrels d’alguns dels arbres d’aquest tram del passeig

Una dona va resultar ferida lleu en 
ser atropellada per un tramvia de la 
línia T2 a l’avinguda de Barcelona 
amb el carrer Rius i Taulet el passat 
30 de novembre. L’incident va 
aturar el servei  d’aquesta línia en 
direcció a les Planes durant aproxi-
madament 20 minuts. La dona 
ferida va ser donada d’alta quatre 
dies després de l’accident.

La ciutadania va tornar a demostrar la seva 
solidaritat amb les famílies més vulnerables 
tot participant en el Gran Recapte que es 
va fer en diferents establiments comercials 
els dies 27 i 28 de novembre. A la ciutat es 
van recollir 18 tones d’aliments com oli, 
conserves de peix i carn, llet, llegums, etc. 
Els productes recollits s’aporten al Banc 
d’Aliments perquè faci la distribució entre 
les famílies que més ho necessiten.

Atropellament del tramvia a 
l’avinguda de Barcelona

El Gran Recapte aconsegueix 18 
tones d’aliments a la ciutat
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Les feines se centraran a les vies de Sant Martí de 
l’Erm i Mare de Déu de Montserrat

Detall d’una de les voreres de Mare de Déu de Montserrat que es repararà

Renfe ha començat els primers treballs de les obres de mi-
llora de l’estació de rodalies a Sant Joan Despí, que tindran 
més impacte en els usuaris passades les festes nadalenques.  

Les feines, que duraran aproximadament nou mesos, repre-
sentaran, sobretot, un gran pas endavant en la millora de 

la mobilitat dels usuaris ja que s’instal·laran dos  ascensors, 
un en cada andana. El canvi també es notarà a les andanes 

ja que es col·locaran dues llargues marquesines per protegir 
els passatgers que estiguin a l’exterior de l’estació. 

Renfe inicia els treballs per 
millorar  l’estació de rodalies 

de Sant Joan Despí

La previsió és que les obres durin al voltant de nou mesos

Encarna Martín García, 
nova regidora de 
Síqueespot
Encarna Martín García va 
prendre possessió de l’acta de 
regidora del grup municipal de 
Síqueespot/Sísepuede en el Ple 
celebrat el 26 de novembre. Martín García subs-
titueix en el càrrec José Antonio Sánchez, que va 
presentar la seva renúncia per motius personals 
en la sessió ordinària del 29 d’octubre.

Aportació municipal per ajudar 
les persones refugiades
Com a membre de la Xarxa de Ciutats Re-
fugi, l’Ajuntament de Sant Joan Despí farà 
una aportació d’emergència de 6.000 euros al 
Fons Català de Cooperació per ajudar sobre 
el terreny les persones refugiades que des de 
fa mesos es concentren als campaments de 
diferents fronteres europees. 

Millores a la calçada i d’eliminació 
de barreres arquitectòniques en 
carrers de la zona industrial

L’Ajuntament iniciarà després de Nadal l’arranjament parcial de dos carrers 
de la zona industrial, concretament el Mare de Déu de Montserrat (el tram 
situat entre els carrers Montilla i a tocar de l’avinguda de les Flors) i el Sant 
Martí de l’Erm (el tram entre l’avinguda de la Generalitat i Barcelona). Tots 
dos carrers seran asfaltats de nou, i a més, s’aprofitarà per arranjar desperfec-
tes (a la imatge, un clar exemple) a les voreres o bé eliminar barreres arqui-
tectòniques en punts on ara la mobilitat no és la més adequada. Els carrers 
de Sant Martí de l’Erm i de Mare de Déu de Montserrat reben cada dia un 
impacte i desgast molt important a causa de l’alt trànsit de la zona i del tipus 
de transports i vehicles que hi transiten, ja que els trams on s’intervindrà 
s’ubiquen al polígon industrial. Les obres duraran aproximadament un mes. 

Obert el termini per participar en 
l’acte de les noces d’or
Del 7 de gener i fins al 31 de març, les persones 
que en 2016 celebren 50 anys de casats poden 
presentar les seves sol·licituds a l’Àrea de Serveis 
a la Persona per participar en l’acte de les Noces 
d’Or que es farà en el marc de la Setmana de la 
Gent Gran, al maig.
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Joan Sánchez, Daniel Hidalgo i Jona-
tan Peña són tres dels 43 joves que 
aquest any han participat en el Pro-

grama Joves per l’Ocupació. Adreçat a jo-
ves sense feina, aquest programa els dóna 
l’oportunitat d’aprendre diferents oficis i 
fer pràctiques professionals no laborals, la 

majoria, a empreses de la ciutat. En alguns 
casos, com els va passar a Joan Sánchez i 
Daniel Hidalgo, han pogut continuar tre-
ballant gràcies a la possibilitat de les em-
preses d’acollir-se a una subvenció que 
oferia el programa.
Ara, s’ha obert una nova convocatòria del 

programa que convida els joves d’entre 16 
i 25 anys a formar-se en les especialitats 
d’operacions bàsiques de cuina, opera-
cions auxiliars de jardineria, organització 
i gestió de magatzem i monitor de lleure. 
Si voleu més informació, adreceu-vos al 
Departament de Promoció Econòmica.

Joves que s’obren pas al futur
Joan Sánchez, Daniel Hidalgo i Jonatan Peña, participants de l’edició 2015 d’aquest 

programa, conviden la gent jove a formar-se per millorar l’accés al mercat laboral

Obertes les inscripcions al programa Joves per l’ocupació

Joan Sánchez, especialitat de magatzem.
Va deixar l’ESO i després d’un parell de feines 
va decidir matricular-se al programa Joves per 
l’Ocupació “que em va obrir els ulls a veure 
més clarament què podia fer, què era el 
que m’agradava, i de moment, crec que 
orientaré la meva carrera professional a 
la logística”. Després d’acabar el programa 
Joan, que també fa estudis per finalitzar l’ESO 
a l’Institut Obert de Catalunya, treballa fins 
a final d’any en una empresa de missatgeria 
urgent a Sant Joan Despí.

Daniel Hidalgo, especialitat monitor de lleure.
Un amic li va parlar del programa i el Daniel, 
que estava a l’atur, no s’ho va pensar gaire. 
“Vaig escollir l’especialitat de monitor de 
lleure perquè m’agraden molts els infants, i, 
la veritat, no puc estar més content, és una 
feina ideal”. El Daniel, que treballa al Centre 
d’Esplai El Nus, destaca per sobre de tot, el tracte 
del professorat “et sents molt acollit, aquest 
curs m’ha canviat la manera de veure les 
coses, m’ha ajudat a replantejar-me la vida 
d’una altra forma”. 

Jonatan Peña, especialitat de jardineria.
Va conèixer el programa a través d’un amic 
que l’havia fet i el va animar. El Jonatan 
destaca les ganes que transmet el professorat 
per aprendre “no vaig acabar l’ESO, ells 
em van ajudar a veure que sense estudis, 
el futur laboral és més complicat. Ara, la 
meva prioritat és acabar aquests estudis 
al Centre de Persones Adultes”. El Jonatan, 
que ara té 22 anys, té clar per què recomana-
ria aquest programa: “tenir una motivació, 
i ganes de millorar és bàsic”.

Més ofertes, més botigues... 
l’aplicació del comerç local s’actualitza
L’aplicació per a dispositius mòbils Aprop SJD s’ha 
actualitzat amb nous continguts i nou disseny. Més 
pràctica i intuïtiva, descarrega l’aplicació del comerç 
local i consulta totes les ofertes i promocions.
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Els nous consellers i conselleres tenen per endavant nous reptes, un dels més destacats, 
escollir una escola perquè sigui una “zona de baixes emissions” contaminants

Una dècada fent ciutat a través 
de la mirada dels infants

L’1 de desembre es va constituir la 
desena promoció del Consell dels 
Infants de Sant Joan Despí. Els 16 

consellers i conselleres tenen per en-
davant nous reptes en un any que serà 
molt especial ja que coincidirà amb la 
primera dècada d’existència d’aquest 
òrgan consultiu que dóna veu als es-
colars de la ciutat. Per aquest motiu, 
entre els encàrrecs que els va proposar 
l’alcalde, Antoni Poveda, es troben les 
activitats commemoratives d’aquests 
deu anys de feina. Però no serà aquest 
l’únic projecte en què treballaran, ja 
que Poveda també els ha proposat que 
durant aquest curs treballin per fer 
d’una escola de la ciutat una “zona de 
baixes emissions” per reduir la con-
taminació, un dels grans problemes 

actuals. L’alcalde, que precisament el 
mateix dia va presentar, com a vice-
president de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 
Consell de Municipis Metropolitans 
per a la lluita contra la contaminació 
atmosfèrica, va explicar als infants “la 
necessitat de desenvolupar inicia-
tives per reduir la pol·lució, l’única 
manera de millorar la nostra salut i 
la de les nostres ciutats”.
L’alcalde també els va encarregar 
que aportin idees per a la remodela-
ció de l’espai infantil de la biblioteca 
Miquel Martí i Pol i organitzar un 
acte per a la celebració del desè ani-
versari d’aquest òrgan consultiu de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que 
dóna veu a l’alumnat de primària. En-

càrrecs a banda, els nois i noies van 
fer balanç de la feina que han desen-
volupat aquest darrer any com ara la 
col·laboració en la creació de la xarxa 
de camins saludables, la pintada rea-
litzada al pont de l’AVE a la zona de 
ribera, una nova jornada de plantació 
per fer més gran el Bosc dels Infants 
i l’actualització del joc ‘on line’  Des-
píGame, dins el programa Sant Joan 
Despí, Ciutat Plurilingüe.

I ara... els adolescents
Antoni Poveda també va anunciar la 
creació d’un nou òrgan consultiu, ”un 
consell d’adolescents o joventut”, per 
donar continuïtat a la feina del Consell 
dels Infants i seguir així obrint canals 
de participació activa a la ciutat.

Nens i nenes compromesos. A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, la regidora d’Educació, Núria Ros, i Estela Rossi, dinamitzadora del consell 
amb els nens i les nenes del nou Consell dels Infants que es va constituir l’1 de desembre a l’Àrea de Serveis a la Persona

Aviat es crearà un consell d’adolescents per donar continuïtat a l’experiència
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Els escolars i la ciutadania s’aboquen en les activitats d’una setmana que ha envaït de 
ciència la ciutat a través d’un munt d’activitats dins i fora dels centres educatius 

La ciència desperta interès
Més de 2.000 participants en la primera edició de la Setmana de la Ciència

Xerrades, monòlegs, una gimcana de ma-
temàtiques, un concus de ciències, ob-
servació del firmament... Tot això i més 

han estat les activitats d’una primera Setmana 
de la Ciència que ha deixat un balanç molt po-
sitiu de participació i, sobretot, un gran esperit 
encuriosit per descobrir més sobre la ciència. 
Prop de 2.200 escolars de primària i secun-
dària, a més de ciutadans, han participat en 
les propostes, però sens dubte, els estudiants 
han estat els grans protagonistes. Entre les ac-
tivitats que més participants han atret hi ha la 
representació dels monòlegs de The Big Van 
Theory al Teatre Mercè  Rodoreda (950 perso-
nes); la gimcana de matemàtiques, que va con-
centrar al passadís dels instituts 594 alumnes 
de primària i de l’ESO, o els  595 estudiants que 
van seguir, en quatre sessions diferents, la xe-
rrada Meravelles de l’univers, a càrrec d’Hèctor 
Garcia, el científic santjoanenc que, juntament 
amb els centres educatius i l’Ajuntament, ha es-
tat un dels impulsors d’aquesta setmana. 
Aquests dies també hem col·laborat en 
l’elaboració d’un mapa sònic de la ciutat o en 
una observació del firmament al pati de l’escola 
Pau Casals, que va aplegar una cinquantena de 
persones. 

‘Mates’ divertides! 
594 alumnes de primària i secundària van participar en una gimcana de matemàti-
ques el 27 de novembre a la zona exterior dels instituts

sOm 
ciència

Mesurant el soroll
Escoles i instituts es van sumar a la crida per fer una 
mapa sònic, mesurant el soroll a través d’un dispo-
sitiu mòbil (a la foto, alumnes de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol. Les dades obtingudes assenyalen 
que els nivells són entre moderats i baixos.
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A les imatges, alguns dels moments del Concurs de Ciències que es va fer al Centre Cultural Mercè Rodoreda el 28 de novembre 
i en el qual van participar 50 alumnes que van presentar 33 projectes en les modalitats d’experiment, robòtica, estudi teòric i 
observació. Els nois i noies van presentar els seus treballs que van crear molta expectació entre els assistents.

El palmarès dels premiats
Primària: Visions hologràfiques, de Joel Canales i Alejandro Ruiz (IE Gran Capità); Altaveus casolans, d’Irene Jiménez (Pau 
Casals), Les formigues: com són i què fan, de Lena García (Pau Casals); Màquina expenedora de Lego, de Lluc Belvis (Pau 
Casals). Secundària: El procés de la làmpada de lava, de Joel Olmo i Lídia Castillo (IE Gran Capità); Robot de Lego, de Maria 
Ni, Noelia Iglesias i Àlex Alcaide (IE Gran Capità), i Batxillerat: Videojocs amb scratch, de Pablo Forner i Adrià Carmona (Institut 
Francesc Ferrer i Guàrdia)

Observant el firmament
Aquesta era una de les activitats obertes a la 
ciutadania. L’activitat, que es va fer al pati de 
l’escola Pau Casals, va aplegar una cinquantena 
de persones que no es van voler predre aquesta 
curiosa activitat.

Meravelles de l’univers
A la imtage, el científic Hèctor Garcia, molt 
implicat en l’organització de la Setmana de 
la Ciència, durant la xerrada Meravelles de 
l’univers que van seguir prop de 600 alumnes de 
primària i l’ESO.

Humor de laboratori
Qui ha dit que la ciència no és divertida? Els 
protagonistes dels monòlegs de The Big Van 
Theory van desmentir aquest mite al Teatre 
Mercè Rodoreda amb un humor fresc on demos-
tren que amb la ciència també podem riure.

Petits grans científics
Un total de 33 projectes, al Concurs de Ciències adreçat als estudiants de primària i secundària

sOm 
ciència
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Les fotografies superiors recullen les actuacions d’Un Nadal d’anunci (esquerra) de l’Associació Estel, i 
El viatge de Tastadís. A sota, a l’esquerra, moment del festival organitzat per l’Associació de Familiars 
Residència de Disminuïts Mas i Dalmau per recollir fons i fer una aula multisensorial en aquest equipa-
ment; i l’exposició de pintures i escultures creades per artistes que formen part del projecte del Centre 
Ocupacional Estimia.

L’Associació de familiars residència de diminuïts Mas i Dalmau va 
organitzar un festival benèfic per recollir fons i fer un aul multisensorial 
en aquest equipament. Es van recollir XXX euros.

Fins al 30 de novembre les XI Jorna-
des de la Discapacitat ens han obert 
els ulls a conèixer una mica més les 
propostes culturals que fan les per-

sones amb discapacitat. Ha estat una 
setmana plena d’activitats de les quals 
us deixem un breu resum en imatges. 

El lema d’aquestes jornades ha estat 
Diversit-art, per aquest motiu moltes 
de les activitats han estat vinculades a 

diferents expressions artístiques.

Discapacitat i 
art, de la mà

Novembre, un mes contra la violència masclista

Veus d’una ciutat contra la violència a les dones. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix; cadena humana davant de l’Àrea; lectura del manifest a càrrec 
de l’exregidora de Polítiques d’Igualtat, Elena Embuena; cinema conscienciador organitzat per les Dones Progressistes; encesa d’espelmes de l’acte No te 
olvido de Violeta-Associació contra la Violència de Gènere, i Marxa Comarcal contra la violència.

Les dones i els homes van sortir al carrer per participar en les 
activitats que la Comissió de Dones va organitzar a final novem-
bre en contra de la violència masclista, dia que es commemora 
oficialment el 25 de novembre. Les imatges recullen algunes de 
les activitats que tradicionalment són més seguides per la ciuta-

dania com l’acte No te olvido (aquest any, a la plaça de l’Ermita) 
que recorda amb espelmes les dones assassinades per violència 
masclista, el cinefòrum de l’Associació de Dones Progressistes o 
la cadena humana i la lectura del manifest que clouen els actes 
d’aquesta setmana.

Un any més, Sant Joan Despí surt al carrer per demanar la fi d’aquesta xacra social

16
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Anna López Artiaga, finalista 
dels Premis Delta de 
Narrativa Escrita per Dones

L’obra La memoria del camaleón, de la san-
tjoanenca Anna López Artiaga, ha estat la 
finalista del VIII Premi Delta de Narrativa 
Escrita per Dones. La dotació del premi 
a l’obra finalista és de 1.000 euros. Carme 
Via, amb el relat La modista i altres dones, 
va aconseguir el primer premi d’aquest 
certamen literari organitzat per nou ajun-
taments del Baix Llobregat, entre ells, el 
de Sant Joan Despí. L’acte de lliurament va  
comptar amb la participació de l’escriptora 
i periodista Maruja Torres, membre del 
jurat. Casualment Anna López ja va acon-
seguir el premi al millor relat escrit per 
una dona de Sant Joan Despí als Premis de 
Relats Breus de Dones 2014.

La Universitat de Barcelona, a la de-
legació de la Torre de la Creu, enceta 
al gener el segon trimestre dels cursos 
Gaudir UB, sessions monogràfiques 
de temes concrets (literatura, cinema, 
art, psicoanàlisi, etc.) per aprofundir o 
ampliar el nostre coneixement. Si esteu 
interessats a participar-hi la matrícula 
encara és oberta (els ciutadans de Sant 
Joan Despí tenen descompte). Més 
informació a www.ub.edu/gaudirub.

Una flashmob tanca els 
actes del 20è aniversari 
de la Miquel Martí i Pol
Al voltant de 2.000 persones s’han sumat als diferents 
actes commemoratius durant aquest any

La ciutadania s’implica en la celebració

H ores del conte, titelles, concursos, taules rodones, una exposició, lectura 
de poemes... han estat algunes de les activitats que la biblioteca Miquel 
Martí i Pol ha organitzat aquest any per commemorar les seves dues dè-

cades de vida. Una flashmob (que podrem veure a partir del 28 de desembre al 
facebook de la biblioteca) amb els usuaris i usuàries d’aquest equipament tanca 
els actes del 20è aniversari de la primera biblioteca que es va construir a Sant 
Joan Despí. La resposta de la ciutadania ha estat molt bona, ja que al voltant 
de 2.000 persones s’han sumat als actes. El comerç local també ha posat el seu 
gra de sorra amb un paper molt destacat en la promoció “Premi ocult”, que ha 
implicat a10 comerços. Felicitats i per molts anys!

El 28 de novembre es va fer la darrera part del vídeo commemoratiu

Matrícula oberta als cursos de 
la UB a la Torre de la Creu

Art santjoanenc. El Centre Jujol-Can Negre acull fins al 10 de gener l’exposició ‘Visions 
artístiques de Sant Joan Despí’, una mostra de 26 artistes del local Grup d’Art 94. A la 
imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, a la inauguració.

Anna López, a l’esquerra, amb Maruja Torres, 
Carme Via, guanyadora del premi i la regidora 
d’Igualtat i drets socials de Sant Boi, Laura Solís

17
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Les entrades de la nova temporada d’espectacles ja estan a la venda

Teatre, música i dansa per començar el 2016. La nova 
programació als escenaris del Teatre Mercè Rodoreda i 
el Casal de Joves El Bulevard arriba plena de propostes 

entre les quals serà difícil descartar-ne alguna. Una vintena 
d’espectacles que de gener a maig portaran a Sant Joan Despí 
grans noms i grans propostes. El polifacètic artista José Cor-
bacho aixecarà el teló del Mercè Rodoreda amb Corbacho 5.0 

(29 de gener) una proposta que utiliza com a excusa les xar-
xes socials per parlar, o més aviat per riure de tot. L’escenari 
del Mercè Rodoreda també acollirà la representació d’un 
clàssic teatral de la literatura catalana, Maria Rosa, d’Àngel 
Guimerà (4 de març); o Els veïns de dalt, el debut teatral del 
conegut cineasta Cesc Gay, que interpretaran Pere Arquillué, 
Àgata Roca, Carme Pla i Jordi Rico (26 de febrer). 

Jose Corbacho obre, al gener, la 
nova temporada d’espectacles

Les cantants Bebe i Mayte Martín destaquen entre les propostes musicals
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Els veïns de Dalt, primera incursió teatral del cineasta Cesc Gay

Observació del firmament 
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Pablo López (19 febrer), Bebe (18 de març), In Somni amb la Co-
bla Sant Jordi, DJ Mario Nieto i Kulbik Dance (29 d’abril) o Mayte 
Martín (20 de maig) són les grans apostes musicals. Cançó melò-
dica, música pop i flamenc per a tots els públics. Però el teatre tam-
bé tindrà un espai per als infants amb sis obres, dues de les quals 
estan especialment recomanades per a nadons que podran viure 
–segur que en molts casos– la seva primera experiència teatral 
i, a més, des de dalt dels escenaris. Famílies, no us podeu perdre 
aquesta diversa temporada amb clàssics com El comte Arnau o més 
mediàtiques com Les Supertietes, inspirada en l’obra homònina de 
l’escriptora Empar Moliner.
I encara no acabem, la Sala Bulevard, fidel als espectacles de pe-
tit format, torna a apostar pels monòlegs, la música i la màgia. 
Primera cita: 15 de gener amb 50 sombras d’Andreu, una versió 
totalment boja de l’exitós llibre (i després pel·lícula) 50 sombras 
de Grey. Ja podeu comprar les entrades a les taquilles del Teatre 
Mercè Rodoreda i al web teatresdespi.cat. Consulteu preus reduïts 
i abonaments.
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CURSoS I TALLERS
Tot a punt per als nous tallers i cursos municipals que s'encetaran a partir 
del próxim mes de gener

Tallers de joves a El Bulevard
Inscripcions obertes des del 8 de desembre

Escola Municipal d’Art Centre Jujol-Can Negre
Inscripcions a partir del 28 de desembre

Tallers als centres cívics Antoni Gaudí i Torreblanca
Inscripcions a partir del 28 de desembre

Segur que en trobes més d'un que t'interessa! També pots 
aprofitar, ara que arriba el Nadal, per regalar inscripcions 
als tallers.

www.sjdespi.catjo sJD

J

´
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“M’apassiona la literatura”
Una part de les fotografies que il·lustren les entrevistes que ha fet a reconeguts 

autors es poden veure a la bibioteca Mercè Rodoreda fins al 20 de gener

Entrevista amb Jordi Milian, creador del portal web L’illa dels llibres

L’amor va portar 
Jordi Milian (Sant 
Andreu de la Bar-

ca) a viure a Sant Joan 
Despí “la meva dona 
és de Sant Joan Despí i 
vaig venir a viure aquí 
fa cinc anys, i la veri-
tat és que estic molt 
content de viure-hi”. 
Milian és creador de la 
plataforma web L’Illa 
dels llibres. El que va 
començar com un blog, 
l’any 2006, –“m’agrada 
molt la literatura i vaig pensar que un blog seria una bona 
eina per compartir les meves inquietuds...”– ara és una de 
les plataformes web de referència del món literari amb més 
de dos milions de visites i la col·laboració mensual d’autors 
com Martí Gironell, Maria Carme Roca, Jordi Cantavella, 
etc. Ja va néixer amb bon peu, ja que el blog va rebre, l’any 
2010, el premi al Millor Blog Literari de Catalunya. 
Aquest web “vocacional cent per cent, ja que no és la meva 
feina. Faig ràdio des de fa gairebé 25 anys, especialment 
a Ràdio Sant Andreu de la Barca, tot i que he col·laborat 
en altres mitjans com Rtv10, Ràdio 4 o La Xarxa,” li ha 

Jordi Milian al costat d’una de les fotografies que podem veure a l’exposició Negre 
sobre blanc que romandrà a la biblioteca Mercè Rodoreda fins al 20 de gener

permès entre-
vistar desenes 
d’autors i autores 
de renom nacio-
nal i internacional 
com ara Assa Lar-
son, Lee Child, 
Maria Barbal.... 
les fotografies dels 
quals (també fetes 
per ell mateix) les 
poden veure a la 
biblioteca Mercè 
Rodoreda fins al 
20 de gener. 

Discret, no gosa destacar un autor sobre l’altre però sí que 
es mostra molt content d’haver pogut fotografiar l’Ana Maria 
Matute en la seva darrera aparició pública abans de morir, al 
lliurament dels Premis Nadal d’ara fa dos anys, abans de la 
seva mort “vaig aconseguir les fotos però no l’entrevista, és 
una espina que tinc clavada...”. Content de fer el que li agra-
da “fent ràdio sóc molt feliç” no nega que en futur sí que li 
agradaria poder dedicar-se, també de manera professional, a 
aquesta plataforma web “però tampoc em queixo, ja que de 
moment puc compaginar totes dues coses i em sento molt 
content”. 
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Commemorem els Drets dels Infants. Els infants van participar 
en la Festa dels Drets dels Infants amb tallers, jocs i el lliurament 
dels premis del concurs que s’organitza cada any a les escoles. 
A la imatge, un moment de la festa i de l’exposició de dibuixos 
que hem pogut veure a les dues biblioteques de la ciutat.

Voluntaris per la llengua. El 27 de novembre es van presentar 11 
noves parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua 
a la biblioteca Mercè Rodoreda. Des de principi d’any s’han format a 
Sant Joan Despí 40 parelles lingüístiques, que queden una hora a la 
setmana per practicar el català.

Teatre amateur.  Temps d’Actuar, el grup de teatre del Banc del Temps 
de Sant Joan Despí ha presentat a Sant Vicenç dels Horts i El Masnou 
l’obra Casats per amor...a la pasta! que van estrenar a la ciutat al maig.

EN IMATGES

Cloenda del taller de persones cuidadores.  Les sessions del grup de 
familiars cuidadors han finalitzat la primera part d’aquest taller de suport 
que ha esdevingut punt de trobada entre les persones que cuiden fami-
liars. S’esta treballant per organitzar una segona part a principis de 2016.

Festival solidari.  L’Associació de Veïns i Veïnes de les Planes va 
recollir més de 2.000 euros en el festival que es va fer l’Auditori Mi-
quel Martí i Pol el  29 de novembre i que va comptar, entre d’altres, 
amb les actuacions de l’Escuela de Baile Loly Peláez. La major part 
dels diners es destinaran a la Taula de Coordinació per ajudar les 
famílies vulnerables, i una altra als refugiats.

Trobada de famílies amb infants adoptats.  El 22 de novembre les 
famílies amb infants adoptats van fer aquesta tradicional trobada que 
organitza l’Ajuntament per compartir un espai amb les persones que 
han optat per aquesta manera de formar les seves famílies. Tallers i 
teatre per als infants i espai per compartir experiències entre els adults.

Cant Coral al Teatre Mercè Rodoreda.  La Societat Coral de Flora va 
fer, el 29 de novembre, un concert coral que va comptar amb la partici-
pació de l’Escola de Música Enric Granados a més de la Coral La Flama. 
Una oportunitat única de gaudir del cant coral sense sortir de casa.
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS
fins al 10 de gener
VISIONS ARTÍSTIQUES 
de Sant Joan Despí
Grup d’Art 94
Centre Jujol-Can Negre

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

GENER 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

ELS INFANTS, A 
PUNT PER 
REBRE ELS REIS

fins al 10 de gener
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES 
Associació de Pessebristes 
de Sant Joan Despí
Local de l’entitat (av. Barcelona/c. de Rius i Taulet). 

del 21 de gener 
al 14 de febrer
ESCULTURA EN FUSTA 
I PIROGRAVAT 
de Joan Caldés
Centre Jujol-Can Negre
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5 de gener: arriben els Reis
A les 16.30 h, recinte firal (av. Mare de Déu de Montserrat)
ARRIBADA DELS REIS
A aquesta hora comencen a omplir el recinte firal per animar l’ambient. El grup d’animació Penguins 
Reggae per a Xics ens ajudarà a engrescar-nos amb la seva música. Queda poc perquè arribin els 
Reis. Si no voleu perdre cap detall, sigueu puntuals i a veure com arriben Ses Majestats.

A les 17.10 h, recinte firal (av. Mare de Déu de Montserrat)
ARRIBADA MÀGICA I BENVINGUDA ALS REIS
Com ja és tradició ens acompanyaran l’astròleg Sadurní, els patges reials i el grup de percussió 
ABRAKPUM. Des d’aquí en Sadurní donarà les instruccions als infants per preparar el camí d’arribada 
de Melcior, Baltasar i Gaspar. Salutació dels Reis i lliurament del pa i la sal, símbol d’hospitalitat.

A les 18 h, inici de la Cavalcada
Barri Residencial, entrada al barri per la zona del parc de la Fontsanta (cantonada c/ Sant 

Martí de l’Erm amb c/ Fructuós Gelabert), c/ de Sant Martí de l’Erm• Barri Les Planes 
(18.25 h),  c/ de J. F. Kennedy, pl. d’Espanya, c/ de J. F. Kennedy, c/ de Pi i Sunyer, pl. de Sant 

Joan, (c/ Trias de Bes, c/ de Sant Antoni i c/ del Gran Capità• Barri Pla del Vent-Torre-
blanca (19.30 h),  av. de la Generalitat, av. de Lluís Companys, pl. M. Aurèlia Capmany, av. 

Torreblanca i av. de la Generalitat • Barri Centre (20 h), c/ de la Creu d’en Muntaner, c/ 
de Catalunya, c/ de Jacint Verdaguer, c/ de les Torres, c/ de Rius i Taulet, av. de Barcelona, c/ del Bon 
Viatge, c/ del Torrent d’en Negre i pl. de Catalunya,

Horaris aproximats d’entrada als barris.
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 19  hores
 CONCERT D’ANY NOU
 Església Sant Joan Baptista
 tradicional concert de nadales del Cor de La   
 Flora acompanyats dels intèrprets solistes i de  
 piano. Direcció musical Cor La Flora: mestre   
 Francesc Pelfort.

 8 divendres
 20.30 hores
 BULE MC BATLLE
 Casal de Joves El Bulevard
 dos improvisadors competeixen per qui rapeja  
 millor, i després concert de rap amb 930 i 830. 

11 dilluns
 18.30  hores
 TALLER: ENTRENAMIENTO EN   
 HABILIDADES EMOCIONALES
 Espai La Fàbrica (CC Miquel Martí i Pol)  
 a càrrec de la psicòloga Elena Pérez. El taller   
 es farà els dies 11, 18 i 25 de gener. 
 Cal inscripció prèvia

 1  divendres

 De 9 a 21 hores
 TORNEIG PREMINI
 Poliesportiu Francesc Calvet
 amb la participació de nou equips masculins i   
 sis femenins del Bàsquet Club Sant Joan Despí.

 2  dissabte

 3  diumenge
 12 hores
 ELS PASTORETS D’EN FERRER   
 MAGÍ
 Local d’El Castanyot (c. Jacint Verdaguer, 24-26)
 els Pastorets d’en Ferrer Magí són ben parti-  
 culars, ja que reuneix en una sola obra la  
 representació pròpia de Nadal i l’escenificació   
 d’una rondalla catalana, tot amb humor, animació  
 i gresca.

 De 17.30 a 20 hores
 ENTREGA DE CARTES 
 ALS PATGES REIALS
 Davant de l’Àrea de Serveis a la Persona
 els patges reials i els seus ajudants us esperen   
 per recollir en mà tots els desitjos dels   
 infants. Estaran acompanyats de l’astròleg   
 Sadurní, que dins del seu tendal màgic   
 us explicarà les noves aventures dels Reis Mags.  
 Com cada any, els ajudants us explicaran tots els  
 detalls i us ajudaran en l’elaboració de   
 l’element màgic per anar a rebre els Reis. Venda  
 de xocolata a càrrec de joves del CE El Nus com a  
 campanya econòmica per a les activitats d’estiu. 

 4 dilluns
 3  diumenge

14 dijous
 18  hores
 TALLER: HORT VERTICAL AMB   
 PLANTES AROMÀTIQUES
 Biblioteca Miquel Martí i Pol  
 dins de l’espai de petits lectors es farà un taller  
 per aprendre a fer un hort vertical. Cal portar   
 envasos de iogurt de vidre. Recomanat a   
 infants a partir de 5 anys i joves

15 divendres
 22.30  hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA: ‘50  
 SOMBRAS D’ANDREU’
 Casal de Joves El Bulevard  
 un show d’humor per a fans i detractors del   
 llibre més venut dels darrers anys. Amb Andreu  
 Casanova, que reviurà els millors moments de  
 la novel·la. Durada: 70 minuts. Espectacle per  
 a  majors de 18 anys.
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

16 dissabte
 10 hores
 TALLER: APRÈN A FER ANAR 
 EL TEU FLAIXLE
 Centre Jujol-Can Negre
 quatre hores d’experimentació amb el flaix   
 portàtil. Taller d’una sessió

18 dilluns
 18 hores
 XERRADA: LA NUTRICIÓ 
 ALS INFANTS    
 Sala Petits Lectors (CC Miquel Martí i Pol)
 a càrrec de Nutrilen

19 dimarts
 18 hores
 TALLER: GRANOTA AMIGURUMI 
 Casal de Joves El Bulevard
 el taller es farà en dues sessions, el 19 i el 26   
 de gener. Cal inscripció prevìa, preu: 10 euros

24 diumenge
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5 de gener: arriben els Reis

22 divendres

 22.30 hores
 CONCERT: DE LA CARMELA  
 Casal de joves El Bulevard
 De la mà de Daniel Felices (guitarrista i cantant  
 del grup D’Callaos) i Queralt Lahoz (vocalista   
 i compositora de Pokas Luzes, cantaora de   
 la companyia flamenca Los Mulero i vocalista   
 en la Latin Band Hits The Town) recuperen   
 cançons de Mercedes Sosa, Diego el Cigala o  
 Miguel Molina. Durada: 80 minuts. 
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

 11 hores
 ITINERARI EDIFICIS SINGULARS  
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 vine a l’itinerari pels edificis singulars de Sant   
 Joan Despí a descobrir la història que 
 amaguen alguns dels edificis més interessants  
 de la ciutat com l’Ermita del Bonviatge, el Fo-  
 ment Cultural i Artístic, l’antic bar    
 Cal Sugranyes, el Mercat del Centre, la biblio-  
 teca Mercè Rodoreda,  la Casa Viñas... Cal   
 inscripció prèvia al correu cannegre@sjdespi.net

24 diumenge

25 dilluns
 19 hores
 TALLER: PROFITEROLS VS   
 ECLAIRS 
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros.

26 dimarts
 18 hores
 TALLER: CUINA DE FARCITS 
 Centre Jujol-Can Negre
 el taller es farà en dues sessions, el 26 de   
 gener i el 2 de febrer. Cal inscripció prèvia la   
 correu cannegre@sjdespi.net.

27 dimecres
 18 hores
 TALLER: DE NÚVOLS DOLÇOS 
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros

 22 hores
 TEATRE: CORBACHO 5.0 
 Teatre Mercè Rodoreda
 les dones, la parella, els fills, Internet, les   
 xarxes socials, la televisió... qualsevol tema   
 és bo perquè José Corbacho li doni la volta  
 i acabi fent un gran espectacle d’humor
 enginyós. A Corbacho 5.0 tot és possible i si 
 ho vols comprovar, vine.
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

29 divendres
 19 hores
 TALLER: SALSATION 
 Casal de Joves El Bulevard
 una experiència que no et pots perdre, vine a   
 ballar i sentir la música d’una manera diferent.  
 Cal inscripció prèvia. Preu: 2 euros

31 diumenge
 11 hores
 ITINERARI MODERNISTA JUJOL
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 si vols conèixer l’obra que l’arquitecte Josep   
 Maria Jujol va deixar a Sant Joan Despí participa  
 en l’itinerari modernista que s’organitza cada   
 diumenge. Es farà una visita guirada   
 per Can Negre, la Torre de la Creu, les façanes  
 de la Torre Jujol, la Torre Serra Xaus, la   
 casa Rovira, la porta del manyà Josep Oliver i  
 l’església parroquial.

 12 hores
 TEATRE FAMILIAR: 
 ENDRAPASOMNIS 
 Teatre Mercè Rodoreda
 aquesta és la història d’una princesa que no pot  
 dormir perquè té por de la foscor, del gran viatge  
 que emprèn el seu pare (el rei del país de la   
 Bonason) per cercar un remei que guareixi   
 el mal de la seva filla i de com el rei, finalment, 
 troba el remei en un personatge màgic i   
 estrany que s’alimenta dels malsons:   
 l’Endrapasomnis. Durada: 60 minuts.
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

Vols millorar el 
teu nivell de 
català?
Inscripcions del 8 al 15 de gener
Al gener es posen en marxa els segons mòduls 
dels nivells bàsic, elemental, intermedi i suficièn-
cia de català, tots amb una durada de 45 hores. 
Consulteu els horaris (la majoria són a la tarda). 
Les persones en atur, pensionistes, membres de 
famílies nombroses o monoparentals tenen im-
portants descomptes en l’import de la matrícula. 

Més informació al telèfon 93 477 00 92 o a 
l’Àrea de Serveis a la Persona

 18 hores
 HORA DEL CONTE: BUM I EL   
 TRESOR DEL PIRATA
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de la Companyia Homenots. Edat   
 recomanada de 4 a 8 anys.  

 18 hores
 TALLER DE IOGA PER 
 A EMBARASSADES   
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)  
 a càrrec de la Tribu Verde. 
 Cal inscripció prèvia.

 18 hores
 CONTE I TALLER EN ANGLÈS:   
 THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 aquest conte (en català, L’erugueta llaminera)   
 està recomanat per a infants de 4 a 7   
 anys. Cal inscripció prèvia i els infants han d’anar  
 acompanyats d’un adult.

 18 hores
 TALLER DE IOGA AMB INFANTS
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de La Tribu Verde. Recomanat per a   
 infants de 3 a 5 anys. Cal inscripció prèvia i els   
 infants han d’anar acompanyats d’un adult. Aules d’estudi a 

les biblioteques
Obertes els caps de setmana de gener, 
fins al dia 24
Les aules d’estudi obren el cap de setmana per 
donar servei als estudiants. La Mercè Rodoreda ho 
farà els dissabtes, de 16 a 22 hores, i la Miquel Martí 
i Pol, els diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 22 h. 
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El ‘Punt de Trobada’, espai polivalent del Salvador Gimeno, s’ha remodelat de forma important per prestar més bon servei

Millores als poliesportius 
municipals en acabar l’any

Tot finalitzant l’any 2015 es duen a terme un seguit 
d’accions als poliesportius municipals de Sant Joan 
Despí per tal de millorar el servei i donar unes mi-

llors prestacions a les persones usuàries.
Al poliesportiu Salvador Gimeno s’ha remodelat la sala 
‘Punt de trobada’, un espai polivalent amb gran demanda 
per part de la pròpia instal·lació i per entitats del muni-
cipi. La sala ha sofert una transformació important, s’ha 
insonoritzat i les parets s’han revestit de material vinílic. 
A més, s’ha instal·lat un projector amb pantalla i s’ha so-
noritzat la sala per tal de poder donar un bon servei als 
diferents cursos i conferències que s’hi desenvolupen.

Noves taquilles i cintes de footing i fitness 
al poliesportiu Francesc Calvet
D’altra banda, durant el període de festes de Nadal es 
realitzaran una sèrie de millores al poliesportiu Francesc 
Calvet, concretament se substituiran les taquilles dels 
vestidors d’abonats de piscina, que després de molts anys 

d’ús, necessitaven una renovació. Una part de les noves ta-
quilles seran més grans: passaran de 30 cm d’amplada a 
40 cm, amb la qual cosa es donarà un millor servei a les 
persones usuàries.
També al poliesportiu Francesc Calvet se substituiran i 
ampliaran les cintes de footing i les el·líptiques de la sala de 
fitness. D’aquesta manera es podrà donar sortida a l’àmplia 
demanda de treballs cardiovasculars que hi ha per part de 
les persones usuàries.

Paviment renovat a la pista de l’escola 
Sant Francesc d’Assís
A banda dels poliesportius municipals, a la pista esportiva 
de l’escola Sant Francesc d’Assís s’aprofitarà el període de 
vacances escolars de Nadal per tal de fer uns treballs de 
millora del paviment, per evitar les relliscades. Es pintarà  
tota la pista de futbol sala amb un producte especial i es 
faran els marcatges reglamentaris de futbol sala, handbol i 
les dues pistes laterals de bàsquet. 

L’espai ‘Punt de Trobada’ del Salvador Gimeno ha estat remodelat

DESPÍ ESPORT

Al poliesportiu Francesc Calvet se substituiran les taquilles dels vestidors 
i es renovaran i ampliaran els aparells de la sala de fitness
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El Tennis Taula Ateneu 1882 
presenta els seus equips

Brillante inicio de temporada de los 
equipos de fútbol de la ciudad 

Las competiciones se acercan al meridiano y, aunque es pron-
to, se empiezan a vislumbrar los equipos que lucharán por el 
ascenso y los que tendrán que esforzarse por no descender de 

categoría. Todo indica que los equipos de fútbol de Sant Joan Despí 
optarán al primero de los casos.

La Unió Esportiva Sant Joan Despí es la entidad que ha tenido un 
arranque más espectacular y encabeza su grupo de Segunda Catala-
na en un apasionante codo a codo con el Júnior de Sant Cugat, con 
el que se enfrentaba en duelo directo en la última jornada disputada. 
La ilusión empieza a aflorar en una entidad que pretende hacerse 
un nombre entre los grandes equipos del fútbol catalán modesto y 
que, si se materializase el soñado ascenso a Primera Catalana, lo 
conseguiría.

El Club de Fútbol Levante Las Planas, después de intentarlo infruc-
tuosamente las dos últimas temporadas, también quiere dar el salto 
de Tercera a Segunda Catalana. El equipo planense, que mantiene 
prácticamente la misma plantilla de la temporada anterior, está en 
la zona media de la tabla clasificatoria, pero sin perder la estela de 
los primeros lugares de la clasificación, en un grupo muy igualado.

La Unión Deportiva San Pancracio lleva también una trayectoria 
positiva en sus dos equipos de Cuarta Catalana. El A tuvo un inicio 
muy espectacular en su grupo, ganando sus primeros cuatro parti-
dos, y ahora está en la zona media-alta con el punto de mira puesto 
en los equipos que encabezan la clasificación, igual que el B en su 
grupo correspondiente.

Todos luchan por el ascenso en sus respectivas categorías

La UE Sant Joan Despí lucha por ascender a Pri-
mera Catalana y el Levante Las Planas a Segunda

Los primeros equipos de la UE Sant Joan Despí y del FC Levante 
Las Planas el día de sus presentaciones
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Lliurament de premis del Campionat Social del Club Ciclista Sant Joan Despí
El 28 de novembre, el Club Ciclista Sant Joan Despí va celebrar el seu final de temporada amb el lliurament de premis del Campionat Social, on es fa reconeixe-
ment als socis amb més constància en les sortides setmanals durant l’any, en les modalitat de carretera i de BTT. Els campions d’aquest any 2015 han estat José 
García i Manel Segarra.
Es va homenatjar també persones i entitats que col·laboren amb el club. Enguany, es va fer lliurament d’una placa al soci Josep Parera, per la seva contínua i 
llarga col·laboració amb el club en l’organització dels diferents esdeveniments. A més, es va retre homenatge a la família Olivé i Tàpies, que cedeix part de la 
seva propietat (“Cal Muxet”) com a punt logístic per a La Travessa a Montserrat.
L’acte es va celebrar a l’Àrea i va comptar amb la presència de l’alcade Antoni Poveda.

Xerrada de nutrició a la Penya Blanc Blava
Durant la primera setmana de novembre van tenir lloc les xerrades sobre ali-
mentació saludable, equilibrada i esportiva a l’Escola Blanc Blava de Sant Joan 
Despí, impartides per Marta Ferré. Els components dels equips de l’Escola s’hi 
van mostrar molt interessats i van poder  informar-se, resoldre dubtes i debatre 
temes amb la nutricionista.

Ping-pong X tothom
El passat 28 de novembre el Club Tennis Taula Ateneu 1882 va celebrar la 
jornada ‘Ping-Pong X Tothom’, una competició oberta tant a federats com 
als que no ho són, en forma de circuit i amb moltes seus -una d’elles Sant 
Joan Despí-, on es pot apuntar cada jugador de forma individual. A l’Open 
santjoanenc van participar 40 jugadors de totes les categories.

Prova Social del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí
Diumenge 15 de novembre, el Club Patinatge va realitzar la seva Prova Social, que va agrupar tots els patinadors i patinadores de l’entitat, en una competició 
interna que serveix d’escalfament de la temporada de patinatge artístic, que té inici al gener.
Es va fer lliurament de trofeus a les set categories que van competir. 

L’esport santjoanenc, en imatges
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TRIBUNA POLITICA

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

Endavant

grup municipal PSC-CP

Pressupostos 
municipals

El año del cambio

En el moment que llegiu aquest article, 
els pressupostos municipals per a l’any 
vinent estaran a punt d’aprovar-se. Veu-
rem si PSC, ICV-EUiA i CiU han recollit, 
tant pel que fa a la partida d’inversions 
com als diferents programes de cada 
Àrea, totes aquelles propostes que els 
hagin arribat des de les entitats i la ciuta-
dania. Perquè els pressupostos són un fi-
del reflex de com volem la nostra ciutat, 
des de la més senzilla actuació d’una re-
gidoria fins a la inversió més important.
Quines polítiques actives d’ocupació fa-
rem, més enllà d’acceptar els ajuts pro-
vinents de la Generalitat de Catalunya, 
per fer que els nostres aturats i aturades 
deixin de ser-ho? 
Es tindrà en compte el lamentable estat 
del nostre cementiri municipal, per a 
vetllar pel seu manteniment més senzill 
i per millorar-ne la seguretat? Hi haurà 
cap proposta per assegurar que el pavi-
ment de les nostres voreres no suposi 
cap perill per la ciutadania?
Continuarem millorant els nostres equi-
paments, fent que a les grades del camp 
municipal de Les Planes pugui accedir-
hi tothom, o que el Poliesportiu Ugalde 
no continuïi essent una nevera, proce-
dint al seu total tancament de l’exterior?
Continuarà essent un acte privat, els 
Premis Despí i Recepció d’Entitats, l’acte 
on s’hi dediquin més diners (gairebé 
15.000 € aquest any!) de la nostra Festa 
Major?
Des del nostre Grup Municipal farem 
propostes que ajudin a millorar el nos-
tre municipi, com ja vàrem fer amb les 
Ordenances Fiscals, i vetllarem perquè 
el pressupost municipal i els programes 
de les diferents regidories s’acompleixin 
de forma racional.
Aprofitem aquest darrer paràgraf per 
desitjar-vos unes Bones Festes i un Feliç 
any 2016.

En el mes de noviembre han tenido lugar en 
nuestro municipio diferentes actos reivindi-
cativos en contra de la violencia machista. 
También durante los últimos días del mes se 
celebraron las Jornadas de la Discapacidad. El 
día 29 pudimos asistir al Festival Solidario de 
la AVV Las Planas. Y el último fin de semana 
tuvo lugar el Gran Recapte d’Aliments.
Nuestro grupo municipal presentó en el úl-
timo Pleno una moción, aprobada con una 
única abstención, promovida por la PAH, para 
exigir una nueva ley reguladora del derecho a 
la vivienda  que garantice las medidas de mí-
nimos per hacer frente  a la emergencia habi-
tacional.
Asimismo en ese Pleno se aprobaron la moción 
para la creación de una prestación a trabaja-
dores/as en situación de paro mayores de 55 
años,  la moción para garantizar los derechos 
de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros  e 
intersexuales (LGTBI), la moción para impul-
sar una ayuda de emergencia a las personas 
refugiadas saharauis y la moción en relación a 
las becas comedor
En ese pleno también se aprobó el Manifiesto 
25-N, día internacional para la eliminación de 
la violencia machista hacía las mujeres. Des-
de el Consell de Salut se ha trabajado en un 
manifiesto para la defensa de la Salud pública 
en Sant Joan Despí.  Ante la puerta del Ayun-
tamiento tuvo lugar una concentración y se 
guardó un  minuto de silencio en solidaridad 
con las personas fallecidas y heridas del aten-
tado de Paris del 13 de noviembre. 
Durante este mes de diciembre se realizarán 
campañas de recogida de juguetes, electrodo-
mésticos y alimentos.
Meses de solidaridad y reivindicaciones. Ac-
ciones y actos, sin duda, necesarios. Sin em-
bargo, a veces tenemos la sensación de vivir en 
un mundo de gestos, y creemos que es necesa-
rio reflexionar e ir más allá.
Por ese motivo proponemos y consideramos 
absolutamente imprescindible blindar los de-
rechos sociales, que sean igualitarios y que 
tengan una base justa en la inversión en servi-
cios públicos de bienestar, sanidad, educación, 
trabajo y vivienda. Y esto debe empezar desde 
los Ayuntamientos.
Estamos convencidas y convencidos de que los 
deseos se hacen realidad. Desde SiqueEsPot/
SíSePuede deseamos para el próximo año lo 
mejor para toda la ciudadanía  de Sant Joan 
Despí. En la seguridad de que el próximo será 
el año del cambio. Feliz Año del Cambio.

Les i els socialistes de Sant Joan Des-
pí tenim un objectiu molt clar vers la 
nostra ciutat: els seus veïns i les seves 
veïnes. Treballar pels santjoanencs i 
santjoanenques, per les seves neces-
sitats, pels serveis que s’ofereixen, per 
la qualitat de vida, la cohesió social 
i l’espai públic. Amb aquesta filosofia 
hem treballat fins ara i amb aquesta 
mateixa filosofia continuarem treba-
llant a partir d’ara.
Per això, arribats a aquestes alça-
des, gairebé és obligatori fer balanç 
de l’any que estem a punt d’acabar i 
preparar el següent que començarà 
ben aviat. L’any 2015, malgrat la si-
tuació actual de crisi general que hi 
ha, acabarà amb el compliment de, 
pràcticament, tots els objectius que 
ens vam plantejar, amb uns comptes 
equilibrats i la satisfacció de conti-
nuar donant els serveis que la ciutat 
necessita.
Començarem el 2016 amb la propos-
ta d’un pressupost que marca les se-
ves principals estratègies en una des-
pesa orientada a la qualitat de vida 
de la ciutadania, especialment a les 
persones que més ho necessiten, en 
accions per a la reactivació econòmi-
ca i generació de llocs de treball, la 
protecció del medi ambient i les po-
lítiques de sostenibilitat en un entorn 
urbà amable, net i endreçat, en la ga-
rantia de la qualitat dels serveis i dels 
equipaments municipals, el suport a 
la vida associativa i el manteniment 
de l’equilibri pressupostari i el nivell 
d’inversions per continuar transfor-
mant la ciutat. En definitiva, un pres-
supost que ens permetrà continuar 
treballant per Sant Joan Despí.
Aprofitem per desitjar-vos bones fes-
tes i feliç any 2016.
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TRIBUNA POLITICA

Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo 2016

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

Ilusión Una oportunitat pel 
canvi real

Son estas fechas de ilusión, una ilu-
sión que se refleja desde los más 
pequeños que viven inmersos en la 
magia de la Navidad preparando sus 
festivales escolares, decorando nues-
tras casas y escribiendo sus respecti-
vas cartas a SS.MM los Reyes Magos 
hasta los más mayores que anhela-
mos un cambio a mejor en nuestra 
sociedad.
Es momento de ilusionarse con la po-
sibilidad de lograr una sociedad con 
mejores cifras económicas, mejores 
atenciones en bienestar social, espe-
cialmente en sanidad, en educación, 
mejores perspectivas de paz aleja-
dos de cualquier tipo de terrorismo 
que tenga como consecuencia una 
guerra y ¿por qué no? ilusionarnos 
también con unas mejores previsio-
nes medioambientales para nuestro 
planeta.
El próximo día 20 acudimos a las 
urnas por tercera vez este año, en 
C’s estamos ilusionados en poder 
cambiar todas estas cosas y para ello 
contamos con un gran equipo y con 
Albert Rivera, quien pasa por ser el 
político mejor valorado por los ciu-
dadanos.
Aquestes dates són moment 
d’il·lusionar-se també amb la com-
panyia dels nostres sers estimats, de 
pasar una estona junts, de compartir, 
d’escoltar, d’estimar…
Des de C’s Sant Joan Despí volem 
aprofitar aquesta columna per desit-
jar a tots els veïns i veïnes del nostre 
municipi unes molt bones festes na-
dalenques i un pròsper any nou 2016.
Podeu contactar amb nosaltres per 
whattsapp al 617309215, Twitter @
CsSJDespi , Facebook Ciutadans 
Sant Joan Despi o a l’email santjoan.
despi@ciudadanos-cs.org

La societat canvia i els canvis afecten i 
afectaran la nostra vida quotidiana. La 
crisi econòmica està atacant de mane-
ra ferotge les conquestes socials que les 
classes populars  havien assolit a través 
de les seves lluites, havien anat confi-
gurant l’estat del benestar, que ara està 
en perill.
  Un model de societat, de creixement 
i desenvolupament controlat pels po-
ders econòmics, que debilita la nostra 
democràcia, i que està al servei de les 
grans elits i no de la gent. Un model 
que està esgotant els recursos del pla-
neta, i provocant un canvi climàtic que 
aquests dies s’aborda a la Cimera de 
París. 
Cal revisar de dalt a baix aquest model, 
no és la precarietat l’única solució, sí 
que és possible construir una alternati-
va. Avançar en criteris d’equitat social, 
creixement sostenible i qualitat demo-
cràtica.  
Si que es pot construir un model de 
societat basat en una economia verda i 
sostenible, que assegura ocupació, i de 
qualitat, que preserva els drets socials, 
productiva i no especulativa. En defini-
tiva una economia democràtica que es-
tigui al servei de la majoria. Un model 
productiu i unes infraestructures asso-
ciades basades en l’estalvi i l’eficiència 
energètica.  Un model de consum i de 
creixement sostenible.  
Cal fer-ho des de la responsabilitat 
individual i la participació col·lectiva. 
Des d’ICV-EUiA, hem estat treba-
llant sempre per aquests objectius, i 
les eleccions generals són una nova 
oportunitat per avançar, sumant amb 
altres organitzacions i moviments que 
compartim els principis de l’esquerra, 
per això hem construït la coalició EN 
COMÚ PODEM, per assolir el canvi 
real.  

Desde el Partido Popular de 
Sant Joan Despí somos cons-
cientes que este año ha sido 
difícil. 
Todavía hay muchos vecinos 
que lo están pasando mal.
Nuestro trabajo es hacer todo 
lo posible para mejorar la vida 
de todos nosotros. Es por ello 
que no hemos parado ni un 
minuto en trabajar por lo que 
realmente importa.
Nos gustaria seguir creciendo 
como nación y en consecuen-
cia también nuestra ciudad, 
Sant Joan Despí. 
Queremos que se siga crean-
do empleo, que cada vez ten-
gamos un mayor y más prós-
pero estado de bienestar, que 
sigamos teniendo más poder 
adquisitivo, acabar con la co-
rrupción de una vez por to-
das.
Luchamos para defender la 
unidad entre todos, y que con 
nuestras diferencias  juntos 
sumemos.
Nos gustaría desearos a todos 
una Feliz Navidad y un prós-
pero año nuevo 2016 lleno de 
amor, paz y felicidad y que to-
dos vuestros deseos se hagan 
realidad.



 

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 de novembre:  Caminada a Montserrat • Setmana contra la violència 

de gènere • Els infants defensen els seus drets • Cursa de la Dona contra el càncer de 
mama • Presentació literària • Encesa de la il·luminació nadalenca • Jornades de la 

Discapacitat

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Sant Joan Despí celebra la Setmana de la Ciència

el temps

Democràcia i Llibertat

El mes de novembre ha estat marcat per la 
presència permanent de l’anticicló, amb 
molts dies del sol, mala visibilitat, i tem-
peratures molt altes per l’època durant les 
primeres tres setmanes del mes. Posterior-
ment, una entrada d’aire fred bastant sob-
tada ens va portar de cop a l’hivern durant 
uns cinc dies, amb nits de fred rigorós. A 
final de mes les temperatures es van nor-
malitzar per a l’època. 
Els anticicilons, segons on s’ubiquen i com 
es configuren, també poden provocar 
precipitacions abundants, i això és el que va 
succeir el 2 de novembre i part del 3, de ma-
nera que en aquest parell de dies gairebé 
es va recollir la mitjana mensual. Només va 
ploure aquests dos dies. 

NOVEMBRE 
DE 2015

Temperatura mitjana: 14,4ºC
Temperatura màxima: 22,3ºC el 
dia 10
Temperatura mínima: 2,1ºC el 
dia 24
Precipitació: 52,7 mm, en dos 
dies de precipitacions 
(44,5 mm, el dia 2)

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)
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El passat 27 de setembre, el poble de Cata-
lunya va expressar de manera democràti-
ca, clara i concisa, que volia establir les 
bases per constituir un nou estat, i aquest, 
s’ha de construir de manera cívica i inclu-
siva.
El resultat de les eleccions legitima de ma-
nera clara una majoria parlamentària per 
iniciar el procés d’independència. Ningú 
no pot negar que hi ha una majoria de ca-
talans que volem superar l’actual marc de 
relacions i encetar el camí cap a un estat 
propi per a Catalunya
Per assolir aquest mandat democràtic, 
s’ha d’anar a Madrid i és per això que 
aquest 20 de desembre sumem 3 forces 
polítiques des del centre del sobiranisme 
català per fer possible el teu SÍ. La nostra 
és una suma que vol bastir la Catalunya 
independent i que respongui a les necessi-
tats del nostre país. 
El programa de Democràcia i Llibertat és 
un programa reptador i excepcional, que 
no pretén participar en el govern. Volem 
fer realitat el que el poble de Catalunya 
ens ha demanat. I això ho farem amb con-
tundència i sense perdre temps. Per això, 
no es tracta d’un programa electoral que 
es basi en una lògica autonomista.
A Democràcia i Llibertat sabem que, com 
a societat, tenim molts dels ingredients ne-
cessaris per fer de Catalunya un referent al 
món: història, creativitat, talent, coneixe-
ment... No podem deixar escapar aquesta 
oportunitat d’estar a l’avantguarda.
No hi ha cap dubte que tot això serà molt 
més fàcil si el poble de Catalunya tornem 
a enviar el missatge, clar i concís, que ja 
vàrem enviar a Madrid i al món el passat 
27 de setembre, tot donant el vot a Demo-
cràcia i Llibertat, per donar força així al 
independentisme i al poble Català.
Des del grup municipal de CIU, volem 
aprofitar la ocasió per desitjar-vos molt 
bones festes nadalenques i que el 2016 si-
gui més pròsper per a tots vosaltres  i per  
a l’estat Català.




