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Els comptes municipals aposten per 
l’ocupació i les persones més vulnerables.

 Les inversions pugen a 3 milions d’euros
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Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi

Segueix-nos a les xarxes socials:
sjdespi.cat

i a Internet:

El 2016, més inversions
El pressupost municipal per aquest 2016 contempla tres 
milions d’euros en inversions, pàgs. 4-7

Joan Despítoltes, a punt d’arribar
Del 4 al 10 de febrer, la ciutat estarà immersa en la festa més 
divertida de l’any, el Carnaval, pàg.14-15

Un Nadal per recordar 
Les festes ja es van acabar però al Butlletí volem recordar-vos 
algunes de les imatges més destacada, pàg. 18-22

El Francesc Calvet s’actualitza
El poliesportiu municipal millora les instal·lacions amb noves taquilles 
i màquines a la sala de fitness, pàg. 28

@ajuntamentsantjoandespi
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Antoni Poveda, alcalde

sjdespi.cat

i a Internet:

L’any que acabem de deixar enrere, la ciutadania ens 
va renovar la confiança per continuar gestionant la 
ciutat. Ara, estrenat el 2016, comença a executar-se el 

primer pressupost del mandat. Continuem la feina amb uns 
comptes que posen més que mai l’accent en l’àmbit social i 
de millora dels serveis que oferim als nostres veïns i veïnes 
però sense renunciar a la voluntat transformadora que ha 
permès construir la ciutat que tenim. Així, tot i que el gruix 
dels recursos van a l’àmbit de l’atenció a la persona, la bona 
salut financera i la negociació amb altres administracions 
ens permet afrontar importants inversions, que sumen tres 
milions d’euros.

Així, durant el present exercici començarem a posar fil a 
l’agulla a projectes 
que van en la línia del 
Sant Joan Despí que 
volem, més sostenible 
i que doni respostes 
a les necessitats de la 
societat. Només a tall 

d’exemple, aquest 2016 seguirem apostant per l’ocupació, 
amb progames municipals que suposaran la contractació 
d’unes 150 persones; hem posat en servei una nova aula 
d’escola bressol per a infants de 4 mesos a un any, adaptant-
nos a la demanda; crearem l’Oficina d’Emancipació per als 
joves, amb informació i orientació per als nois i noies en 
matèria d’estudis, habitatge, feina..., seguirem canviant la 
pell de la ciutat amb l’inici de remodelació de diferents ca-
rrers i no deixarem d’actuar en l’aposta per una ciutat menys 
contaminada, amb un nou gran carril bici transversal per 
l’eix de l’avinguda de Barcelona i la potenciació del transport 
públic i del vehicle elèctric, amb l’objectiu de continuar sent 
un municipi que marca la pauta en matèria mediambiental.

Aquest pressupost, aprovat amb un ampli consens, ha estat 
objecte de debat i presentació tant als grups municipals com 
a la ciutadania i el món associatiu, significa el tret de sortida 
d’una etapa que ha de servir per posar els fonaments de la 
ciutat del futur. Perquè els temps estan canviant i és la nostra 
obligació oferir noves respostes a nous reptes.

L’atenció i els serveis 
a la persona s’enduen el gruix 

del pressupost de 2016

La atención y los servicios a la 
persona se llevan la mayor parte 

del presupuesto de 2016

Respostes 
als nous reptes

El año que acabamos de dejar atrás, la ciudadanía nos renovó 
la confianza para continuar gestionando la ciudad. Ahora, 
estrenado el 2016, comienza a ejecutarse el primer presu-

puesto del mandato. Continuamos el trabajo con unas cuentas 
que ponen más que nunca el acento en el ámbito social y de me-
jora de los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos y vecinas 
pero sin renunciar a la voluntad transformadora que ha permitido 
construir la ciudad que tenemos. Así, aunque la mayor parte de 
los recursos van al ámbito de la atención a la persona, la buena 
salud financiera y la negociación con otras administraciones nos 
permite afrontar importantes inversiones, que suman tres millo-
nes de euros.

Así, durante el presente ejercicio nos pondremos manos a la obra 
con proyectos que van en la línea del Sant Joan Despí que quere-
mos, más sostenible y que dé respuestas a las necesidades de la 
sociedad. Sólo a modo de ejemplo, este 2016 seguiremos apostan-
do por el empleo, con programas de ocupación municipales que 
supondrán la contratación de unas 150 personas; hemos puesto 
en servicio una nueva aula de guardería para niños y niñas de 4 
meses a un año, adaptándonos a la demanda; crearemos la Oficina 
de Emancipación para los jóvenes, con información y orientación 
para los chicos y chicas 
en materia de estudios, 
vivienda, trabajo..., se-
guiremos cambiando la 
piel de la ciudad con el 
inicio de remodelación 
de diferentes calles y no 
dejaremos de actuar en la apuesta por una ciudad menos conta-
minada, con un nuevo gran carril bici transversal por el eje de la 
avenida de Barcelona y la potenciación del transporte público y 
del vehículo eléctrico, con el objetivo de seguir siendo un munici-
pio que marca la pauta en materia medioambiental.

Este presupuesto, aprobado con un amplio consenso, ha sido 
objeto de debate y presentación tanto a los grupos municipales  
como a la ciudadanía y el mundo asociativo, significa el inicio de 
una etapa que debe sentar las bases de la ciudad del futuro. Porque 
los tiempos están cambiando y es nuestra obligación ofrecer nue-
vas respuestas a nuevos retos.
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El pressupost general de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per 
a 2016 suma 39,4 milions d’euros. D’aquest total, 36,4 mi-
lions són per al funcionament dels serveis i execució dels 

programes municipals (personal, equipaments, neteja, manteni-
ment, ajudes...) i 3 milions s’inclouen en el capítol d’inversions. 
Tanmateix, el pressupost continua mantenint baixos els indica-
dors de càrrega financera i deute, ga-
rantia de solvència i gestió acurada. 
L’empresa municipal ADSA tindrà un 
pressupost d’1,8 milions euros, cosa 
que ens aporta un pressupost global 
de 41,2 milions.
Els comptes municipals es van apro-
var en sessió plenària celebrada el 22 
de desembre passat, amb els vots favo-
rables del PSC, ICV-EUiA, CiU, PP, ERC (només va votar a favor 
del capítol d’inversions, en la resta de partides es va abstenir), i 
amb les abstencions de Ciutadans i SíSePuede/SíQueEsPot.
Es tracta, en paraules de l’alcalde, Antoni Poveda, d’un pressu-
post “realista i equilibrat que permet fer front als objectius 
marcats i el compliment del compromís amb la ciutadania, 
mantenint els serveis existents i encarant nous reptes”.

De nou, l’àmbit social i de serveis a les persones segueix sent 
l’eix prioritari de la despesa de l’Ajuntament. Així, el pressupost 
municipal contempla per al foment de l’ocupació, la contrac-
tació d’unes 150 persones per incidir en la inserció laboral de 
les persones aturades de la ciutat. D’igual manera, s’aportan re-
cursos a l’atenció a les persones, famílies i col·lectius en situa-

ció de vulnerabilitat, com ara garantint 
les beques menjador i els subministra-
ments bàsics (aigua, llum, electricitat...) 
per evitar casos de probresa energètica. 
Per tal de donar una nova ajuda als jo-
ves en temes d’ocupació, habitatge, estu-
dis... es posarà en funcionament l’Oficina 
d’Emancipació Juvenil, un nou servei 
que s’ubicarà al barri Centre.

Educació i Família posa l’accent en la millora de l’oferta educati-
va. Destaca la posada en servei d’una nova aula de 4 mesos a un 
any a l’escola bressol municipal El Timbal; subvencions per a la 
insonorització de menjadors escolars; la continuació del servei 
de les aules d’acompanyament a l’estudi com a eina per a la lluita 
contra el fracàs escolar, i la continuació dels projectes per pro-
moure la ciència i el coneixement de l’anglès.

Pressupost social per seguir 
avançant en qualitat i serveis

Un 33% del capítol d’inversions, que ascendeix a 3 milions, es consultarà 
amb la ciutadania • Atenció a les persones i la lluita contra l’atur, entre les prioritats 

dels comptes municipals per a aquest any

Es preveu realitzar programes 
d’ocupació que permetin 

contractar al voltant 
de 150 persones

El pressupost de l’Ajuntament per a 2016 suma 41,2 milions

Les xifres

AJUNTAMENT de Sant Joan Despí: 39,4 M€
Pressupost ordinari: 36,4 M € 

Pressupost d’inversions: 3 M €

ADSA empresa municipal : 1,8 M€
PRESSUPOST TOTAL: 41,2 M€

EL TEMA
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El pressupost també destina els recursos necessaris per al man-
teniment de les nombroses instal·lacions i serveis esportius mu-
nicipals, marca d’identitat de la ciutat i que han aconseguit fer de 
Sant Joan Despí un municipi capdavanter en pràctica esportiva. 
Així, per exemple, es preveuen actuacions per al manteniment i 
la conservació de les piscines Fontsanta i dels poliesportius.
De la mateixa manera, el món de la cultura i la promoció asso-
ciativa seguirà sent clau, en la línia encetada els darrers anys. Es 
preveu donar impuls a la difusió del nostre ric patrimoni mo-
dernista amb un nou itinerari amb codis QR o la publicació d’un 
llibre sobre la figura de Josep Maria Jujol.
La lluita contra el canvi climàtic, tot afavorint la mobilitat sos-
tenible, el reciclatge i la protecció del medi natural, també rep 
l’atenció pressupostària: vehicles elèctrics (a la Brigada i a la Po-
licia Local), supressió de barreres arquitectòniques, ampliació i 
adaptació de la xarxa de carrils bici...
En l’àmbit de la seguretat, l’objectiu és cobrir la totalitat de la 
plantilla prevista i millorar-ne el parc mòbil, amb la incorpora-
ció de dues motocicletes (evidentment, elèctriques). Es contem-
plen igualment noves accions amb el comerç (com ara un pla 
de tecnologies de la informació), i l’empresa, com a motors de 
l’economia productiva de la ciutat.

Govern obert i inversions
I tot això, sempre amb els paràmetres de bona governança i 
transparència, implementant totes aquelles mesures que afavo-
reixin el tràmits a les persones, indústries i comerços (seu elec-
trònica, portal de transparència, catàleg de tràmits on-line, nova 
web municipal...).
El capítol d’inversions, de gairebé tres milions d’euros, es plante-
ja dins un pla quadriennal destinat a seguir millorant la ciutat i 
adaptant-la a les necessitats actuals: es començarà a treballar en 
els projectes de remodelació dels carrers Bon Viatge, Major, al 

polígon industrial i al barri de les Planes (J.F. Kennedy-Antonio 
Machado); l’ampliació de la xarxa de carrils bicis; la reforma de 
diferents espais de la biblioteca Miquel Martí i Pol, i diferents ac-
tuacions per mantenir i posar al dia equipaments esportius (pista 
poliesportiva Ugalde) i culturals.
L’empresa municipal ADSA seguirà gestionant i mantenint el 
parc d’habitatges de lloguer, l’Oficina de l’Habitatge i els apar-
caments municipals, així com el viver d’empreses del Centre Mi-
quel Martí i Pol i el servei d’aparcament regulat, que renovarà els 
parquímetres.
Seguir construint una ciutat que doni respostes a la seva gent 
és, doncs, l’objectiu del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí per a 2016.

Les línies estratègiques
Despesa orientada a la qualitat de vida de la ciutadania, especialment a les 
persones més vulnerables • Reactivació econòmica i generació de llocs de treball • 
Protecció del medi ambient i polítiques de sostenibilitat • Garantia de la qualitat dels 
serveis i els equipaments • Manteniment de la pressió fiscal i l’equilibri pressupostari 

D’on vénen els diners?

impostos: 16,6 M € taxes, preus públics i altres: 9,7 M €

àmbit financer: 1,9 M €transferències i patrimoni: 11,2 M €

Explicació a  la ciutadania
Abans de l’aprovació al Ple, l’alcalde, Antoni Poveda, va 
presentar la proposta dels pressupost als veïns i les entitats, 
tot responent les preguntes i prenent nota d’idees i suggeri-
ments. A la imatge, l’audiència pública que es va fer el 17 de 
desembre, dia en què també es va realitzar el tradicional xat 
del pressupost on l’alcalde va respondre ‘on line’ les pregun-
tes de la ciutadania a través de la pàgina web municipal. El 
dia 21 es va fer un plenari d’entitats dedicat exclusivament a 
parlar dels diners públics de l’Ajuntament.
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Acció social i igualtat
L’atenció a les persones més vulnerables 
és una de les prioritats i mostra d’això és 
l’increment de la partida, en un 3,5%, als 
ajuts d’emergència per lluitar per la inclu-
sió social. Es mantindran els ajuts a les 
persones, famílies i col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, com ara garantint les 
beques menjador i els subministraments 
bàsics (aigua, llum, electricitat...) per evi-

tar la probresa energètica. L’atenció a les 
persones amb dependència i discapacitat, 
amb l’ampliació del servei de transport 
adaptat i l’ajuda a domicili, són altres 
accions. Aquest any també es posarà en 
marxa el Consell de Benestar Social, que 
vetllarà per implantar aquestes políti-
ques, i es mantindrà l’atenció i assessora-
ment a les dones a través del SIAD.

Joventut
Una de les principals accions que es 
farà aquest any és la posada en marxa 
de l’Oficina  d’Emancipació Juvenil, que 
s’ubicarà al barri Centre i que servirà 
per orientar la gent jove de la ciutat en 
aspectes com l’ocupació, els estudis, 
l’habitatge, etc. Continuar potenciant el 
casal de joves El Bulevard com l’epicentre 
de l’activitat juvenil i implementar nous 
espais d’expressió artística són altres dels 
eixos del Departament.

Educació, infància i família
Destaca la posada en servei d’una nova 
aula de 4 mesos a un any a l’escola bres-
sol municipal El Timbal; subvencions 
per a la insonorització de menjadors 
escolars, la continuació del servei de les 
aules d’acompanyament a l’estudi com 
a eina per a la lluita contra el fracàs esco-

lar i projectes per promoure la ciència 
i el coneixement de l’anglès. També es 
mantindran programes que han servit 
per incentivar l’èxit escolar (premis de 
recerca, d’excel·lència, etc.) a més d’altres 
programes com els de transició de 
l’escola al treball.

EsportsGent Gran
La consolidació de projectes relacionats 
amb la salut, la convivència i la formació 
continuen sent les prioritats d’aquest 
2016. Les passejades per la ciutat; els 
tallers; la celebració de la Jornada de 
Reflexió i la Setmana de la Gent Gran 
en són alguns exemples. Incrementar el 
voluntariat a través del Banc del Temps 
i altres serveis, com el menjador de la 
gent gran, són altres de les propostes.

Cultura i promoció 
associativa
Aquest any es posaran en marxa noves 
iniciatives per fomentar la cultura, com 
la realització d’un mapa patrimonial de 
la ciutat; la incorporació de codis QR a 
l’itinerari modernista; la creació de la Se-
tmana Jove de Dansa o les beques d’estudi 
de producció per a joves creadors. El 
pressupost també aposta pel manteni-
ment de l’oferta cultural ja existent com 
la temporada d’espectacles o el programa 
Cultura en família i impulsarà noves 
accions de foment de la lectura i de nous 
programes per a la xarxa de biblioteques. 
En l’àmbit de la promoció associativa, 
l’Ajuntament continuarà donant suport 
econòmic a les entitats per promocionar 
les seves activitats en tots els àmbits.

El manteniment de la qualitat dels 
equipaments esportius serà una de les 
prioritats del pressupost. Aquest any 
s’iniciarà el tancament d’una de les 
façanes del centre poliesportiu Ugalde 
per millorar les condicions quan les 
inclemències climatològiques no són 
favorables, i es continuarà amb la mi-
llora constant dels poliesportius, dels 
camps de futbol municipala i de les 
piscines recreatives.

Sanitat
En aquest àmbit es continuaran  
desenvolupant els programes de 
salut ambiental i de control de 
plagues; els d’higiene alimentària i 
la promoció de la salut prioritzant 
les accions escolars. L’objectiu: 
augmentar la qualitat de vida.

Cooperació
A més de les campanyes de sensibilit-
zació, aquest any es farà una setmana 
temàtica sobre els Drets Humans i 
s’impulsaran més accions vinculades al 
projecte Ciutat Refugi. El manteniment 
del 0,7% a la cooperació internacional i el 
desplegament del pla director de coope-
racio també continuaran vigents.

Turisme
La promoció turística, sobretot la relacio-
nada amb el modernisme, continuarà sent 
un eix prioritari. A més de la senyalitació 
amb codis QR de l’itinerari modernista, 
aquest any Can Negre rebrà la certificació 
“Q” de qualitat turística.

Serveis a la persona: 13 M €
acció social • educació • cultura • promoció associativa • esports • gent gran• joventut • igualtat • cooperació • turisme • sanitat 

Pressupost 2016: la despesa per àrees
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Aquest any s’iniciarà la reforma de dos dels principals carrers del barri Centre, Bon Viatge i Major

Urbanisme, espai públic, medi ambient i sostenibilitat
Aquest any continuaran les obres per eliminar barreres 
arquitectòniques i altres accions com un pla de tracta-
ment antirelliscant al paviment de les voreres de la ciutat. 
Però, sens dubte, dos dels projectes “estrella” d’aquest 
pressupost serà la reforma integral dels carrers Bon 
Viatge i Major, al barri Centre. Mesures per facilitar la 
mobilitat amb la millora de la xarxa de carrils bici –una 
de les actuacions més destacades serà la connexió, de 

nord a sud, de l’avinguda de Barcelona – o la pacificació 
del trànsit al carrer John F. Kennedy; incrementar la 
il·luminació eficient amb leds als fanals i als semàfors; 
millores al cementiri municipal o la reposició de mobi-
liari urbà són altres de les accions que es faran per man-
tenir la qualitat de l’espai públic. L’Ajuntament obrirà un 
procés participatiu amb els veïns i veïnes per fer millores 
en diferents carrers.

e-administració i transparència
Impulsar polítiques de bona governança amb mesures que 
afavoreixin els tràmits a les persones, indústries i comerços és 
un dels reptes. Entrarà en funcionament un nou web mu-
nicipal que incorporarà un portal de transparència i la seu 
electrònica.

Seguretat i civisme
La Policia Local incorporarà motos elèctriques en l’aposta 
municipal per augmentar l’ús de vehicles no contaminants; 
s’ampliarà i millorarà el sistema de vigilància; es completarà i 
consolidarà la plantilla d’agents i es posaran en marxa campan-
yes de conscienciació i civisme.

Promoció econòmica i ocupació
És un dels departaments que més recursos tindrà per continuar 
amb les polítiques per promoure l’ocupació. Aquest any es faran 
plans d’ocupació que donaran feina a un centenar de persones i a 50 
joves durant l’estiu. El foment de l’emprenedoria i la innovació; les 
accions formatives per a persones, empreses i comerços; impulsar 
l’ocupació de locals i naus disponibles; la dinamització comercial 
i dels mercats; la difusió de l’aplicació mòbil i el portal comercial 
i empresarial APROP SJD, són altres de les accions principals que 
es faran aquest any. A la imatge, dos dels treballadors d’un nou pla 
d’ocupació que s’ha iniciat aquest mes de gener.

Ocupació i economia: 6,5 M €
promoció econòmica • ocupació • comerç • transferències d’altres administracions • serveis ecomòmics • crèdit 

Espai públic i serveis municipals: 19,9 M € 
medi ambient • mobilitat • urbanisme • espai públic • seguretat • civisme •serveis generals i d’administració • gestió de serveis de 
l’empresa municipal • administració electrònica • transparència

7
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Un Nadal solidari a Sant Joan DespíUn Nadal solidari a Sant Joan Despí

El servei municipal d’empresa 
dóna suport tècnic i ajuda en 
la tramitació per a la posada 
en marxa de noves iniciatives 
empresarials a la ciutat

Una cinquantena de noves empreses, 
creades amb assessorament municipal

Acte de reconeixement a l’esperit emprenedor

Acte de reconeixement a les per-
sones emprenedores. L’alcalde, 
Antoni Poveda, va participar 

al desembre en aquest acte que posa en 
valor la feina de les persones que en els 
dos darrers anys han tirat endavant els 
seus projectes empresarials amb el suport 
del servei municipal d’assessorament a 
l’empresa del Departament de Promoció 
Econòmica. Durant els anys 2014-2015 
s’han creat de 55 noves empreses amb el 
suport d’aquest servei, que han suposat la 
creació de 75 nous llocs de treball.
Durant l’acte, l’alcalde va qualificar els 
emprenedors com un “col·lectiu fona-
mental per a la societat” i va valorar 
“molt positivament la vostra empen-
ta i valentia, la força per portar enda-
vant un projecte. La nostra feina des 
de l’Ajuntament és estar al costat de les 
persones que volen formar la seva prò-
pia empresa.”  
Des de Promoció Econòmica es faciliten, 
a més d’assessorament i suport tècnic, els 

tràmits per a la posada en marxa d’una 
empresa a través del PAE (Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor) i, properament de la Fi-
nestreta Única Empresarial, on es po-
dran fer tramitacions telemàtiques com 
altes, per exemple. D’aquesta manera 
es facilita el tràmit entre administra-
cions, bàsic per a la creació d’empreses 
de forma directa. L’Ajuntament fa molts 
anys que treballa per donar suport a les 
persones emprenedores, bé a través de 
l’assessorament, com també facilitant es-

pais com els tres vivers d’empreses que, 
en l’actualitat, tenen una ocupació del 
70%. Entre 2014 i 2015 aquest servei ha 
atès 296 persones emprenedores, un 81% 
de Sant Joan Despí. La majoria tenen una 
edat d’entre 26 i 35 anys (59%), tot i que 
un 33% el representen persones d’entre 
36 i 45 anys; amb estudis secundaris i 
universitaris (79%), amb una àmplia 
majoria de persones en atur, el 64%. El 
que sí està pràcticament equilibrat és el 
nombre de dones (146) i d’homes (150).

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i el regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, 
Consum i Mercats Municipals, Cristian Rastrojo, amb els emprenedors i emprenedores 

El Departament de Promoció Econòmica manté ober-
tes les inscripcions als cursos ocupacionals que es van 
engegar al desembre. La majoria ofereixen el certificat 
de professionalitat fet que permet millorar l’accés al 
mercat laboral. Podeu fer la inscripció al web pro-
modespi.cat (apartat formació) o bé al Departament 
(carrer John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50).

Inscripcions als nous 
cursos ocupacionals

• Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 
(certificat de professionalitat), de gener a juliol, 680 hores (80 de pràctiques)

• Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 
(certificat de professionalitat), de gener a juliol de 2016, 470 hores (80 de pràctiques)

• Anglès: gestió comercial 
de febrer a abril, i d’abril a juliol de 2016 (dos cursos), 220 hores

• Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 
(certificat de professionalitat), de febrer a maig de 2016, 250 hores (80 de pràctiques)



99999

A més de fomentar la feina amb propostes com els plans d’ocupació, durant l’any passat 
han augmentat totes les partides destinades a ajudar les persones més vulnerables

147 persones han treballat el 2015 a 
l’Ajuntament en plans d’ocupació

Balanç de les accions realitzades en el marc de l’Acord Social

Els representants de l’Acord Social i 
Econòmic es van reunir a final de 
desembre per fer balanç de les ac-

cions que es van dur a terme el 2015 en 
matèria social i de polítiques d’ocupació. 
Integrat per tots els partits polítics repre-
sentats a l’Ajuntament (PSC, Síqueespot/
Sísepuede, ERC, Ciutadans, ICV-EUiA i 
CiU), la PIMEC, l’Associació de Propie-
taris del Polígon Industrial Fontsanta, els 
sindicats UGT i CCOO, l’Associació de 
Parats i Treballadors en Actiu (APTA) i la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veï-
nes del Baix Llobregat, la reunió va posar 
sobre la taula la necessitat de continuar 
treballant en la línia encetada ara fa tres 
anys quan es va signar l’Acord Social. 
Una de les dades més positives és que el 
2015 l’Ajuntament va contractar 174 per-
sones en plans d’ocupació, 70 més que el 
2014. L’alcalde, Antoni Poveda, va desta-
car que  “el pressupost del 2016 conti-
nuarà mantenint les mateixes partides 
per facilitar l’accés a una feina, la for-
mació i que les persones més vulnera-
bles no estiguin desprotegides”. 

Accions en l’àmbit social
El 2015 també s’ha continuat amb les po-
lítiques per incentivar la formació entre 
els joves, un dels sectors més castigats 
per la crisi, amb programes com Joves 
per l’Ocupació, en el qual han participat 
43 nois i noies. Respecte a la formació en 
l’àmbit de l’empresa i el comerç, s’han fet 
15 accions formatives. 
Per la seva banda, la regidora d’Acció 
Social, Margi Gual, va comentar que en 
l’àmbit social han augmentat les parti-
des destinades a les persones més vul-
nerables: “hem detectat que ara els tre-

balladors són més pobres, tot i tenir 
feina. Per això s’han incrementat gai-
rebé tots els recursos destinats a ajudes 
d’alimentació, els relacionats amb la 
pobresa energètica, de beques menja-
dor, etc.”. 
Els professionals de Serveis Socials han 
atès 445 consultes relacionades amb 
l’habitatge (ajuts d’urgència social, tra-

mitació d’ajuts al lloguer, etc.); s’ha incre-
mentat la demanda d’ajudes de pobresa 
energètica (de 187 al 2014 a 362 en 2015); 
les beques d’atenció a la infància i adoles-
cència –activitats de lleure, extraescolars, 
etc.– que han passat de 506 al 2014 a 605 
al 2015. Per últim, el 2015 es van atorgar 
404 beques menjador, una part de les 
quals subvencionades per l’Ajuntament.

Els representants de l’Acord Social durant la sessió de balanç de les accions realitzades el 2015 
que es va celebrar a la sala de plens el passat mes de desembre

15 joves 
participen en 
un programa 
ocupacional 
per Nadal

La contractació de 15 joves, al mes de desembre, va ser la darrera acció de 
l’any 2015 en matèria d’ocupació. Aquests joves estudiants han participat 
en un programa ocupacional que els ha proporcionat una feina durant les 
festes de Nadal en tasques culturals, ajudant en les activitats nadalenques o 
bé informant i conscienciant sobre el bon ús dels contenidors i la separació 
de residus (a la imatge, al carrer Bon Viatge). 
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Els centres educatius es preparen per fer les jornades de portes obertes, pas previ a la 
matrícula escolar. Podeu consultar en cada centre el dia i l’hora en què es faran les 
sessions que, amb tota probabilitat, seran durant el mes de febrer.

Centres públics d’educació infantil i primària
Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
80071147@xtec.cat
www.xtec.cat/escolarosercapdevila

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santfrancescdassis/

Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
a8026661@xtec.cat
ceippaucasalssjdespi@xtec.cat
www.ceippaucasals.net/

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
a8041684@xtec.cat
www.xtec.es/centres/a8041684

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
ceipjoanperich@xtec.cat
a8026671@xtec.cat
blocs.xtec.cat/escolajoanperichivalls/

Centres concertats

Escola Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
www.ateneuinstructiu.com

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
col-grancapita@xtec.cat
grancapita.com/web/

Centres públics de secundària
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
a8026683@xtec.cat
iesffg@xtec.es
www.xtec.net/iesffg

Institut Jaume Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
iespedrol@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iespedrol/

www.sjdespi.catjo EDUCACIÓ

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
secretariaescola@elbrot.es
www.elbrot.es
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Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santfrancescdassis/

Les obres de millora del passeig del 
Canal, en la recta final

Treballs per millorar la mobilitat i l’accessibilitat a la ciutat

Nous habitatges a preu 
concertat a punt de finalitzar

A la fotografia superior s’observen el nou paviment i els fanals de leds, més eficients, que s’han 
instal·lat al passeig del Canal (a la petita, detall del fanal). A sota, la rampa de l’estació, tancada

Al febrer acabaran els treballs de la mi-
llora del paviment i la il·luminació 
que s’està fent al passeig del Canal, 

al tram entre el carrer Creu d’en Muntaner 
i l’autopista B23. El tram incorporarà fanals 
seran més eficients amb llums de leds, i tam-
bé notarem diferència en el paviment que 
s’ha posat de nou, ja que les arrels d’alguns 
arbres les havien aixecat.  També es planta-
ran nous arbres que faran menys arrels.

Rampa tancada
D’altra banda, des del passat 11 de gener 
la rampa d’accés a l’estació de Rodalies des 
del carrer Jacint Verdaguer està tancada 
als vianants a causa de les obres que està 
fent Renfe per millorar l’accessibilitat. Les 
feines se centren ara en la construcció de 
l’ascensor que s’ubicarà a l’andana direcció 
Barcelona. L’itinerari recomanat per acce-
dir a l’estació és a través del carrer Francesc 
Macià. El que sí es manté obert és el pont 
que, per sobre de les vies del tren, connecta 
el carrer Jacint Verdaguer. Recordem que 
gràcies a aquestes obres es construiran dos 
ascensors,  un per andana, i s’instal·laran 
marquesines exteriors.

Renfe inicia la construcció d’un dels ascensor de l’estació i per aquest motiu la rampa 
d’accés des del carrer Jacint Verdaguer està tancada des de principis de gener

Les obres dels pisos protegits, en règimen concertat, dels dos 
blocs que s’estan construint a l’entorn de la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, estan a punt de finalitzar. Cada bloc té 52 ha-

bitatges (amb traster) i 82 places d’aparcament. Les vivendes, 
de 82 metres quadrats i 20 de terrassa, tenen tres dormitoris, 
piscina i zona infantil comunitàries. Amb aquests habitatges 

s’incrementa el parc de vivendes protegides de la ciutat en 
aquesta zona, en ple desenvolupament. L’alcalde, Antoni Poveda, durant una visita d’obres als pisos



12

Els 10 nois i noies compaginen els estudis de 
l’ESO i formació pràctica en fusteria

L’alumnat d’aquest  nou grup va iniciar les classes aquest mes de gener

En Comú Podem, la llista més 
votada a les eleccions a les 
Corts Generals del 20-D

La formació En Comú Podem va ser la 
força més votada a la ciutat a les eleccions 
a Corts Generals celebrades el passat 20 
de desembre amb 5.783 vots aconseguits, 
el 29,88% del cens electoral. El segon 
partit més votat va ser el PSC amb 4.181 
vots (21,61%) seguit de Ciutadans amb 
3.241 vots (16,75%); PP amb 2.023 vots 
(10,45%); ERC amb 1.859 vots (9,61%); 
Democràcia i Llibertat amb 1.487 vots 
(7,68%), Unió.cat amb 247 vots (1,28%); 
el Partit Animalista amb 232 vots (1,20%); 
Recortes Cero-Los Verdes amb 73 vots 
(0,38%), UPYD amb 51 vots (0,26%) i el 
Partit Comunista del Poble de Catalunya 
amb 44 vots (0,23%). Els vots en blanc 
van arribar als 130 (0,67%) i els nuls als 68 
(0,35%). La participació va ser del 77,72%  
(van votar 19.419 persones d’un cens elec-
toral de 24.985 ciutadans i ciutadanes).

El Centre Obert de Fusteria 
amplia el projecte Avança amb 
un nou grup d’estudiants

El Centre Obert de Fusteria ha posat en marxa aquest mes de gener el se-
gon grup del projecte Avança amb 10 nous nois i noies que se sumen a la 
desena que ja van començar al mes d’octubre. L’alumnat compagina els en-
senyaments de l’ESO als instituts amb formació en fusteria –entre d’altres 
activitats– al Centre Obert. El projecte Avança s’emmarca en l’escolarització 
compartida que permet fer part de la formació educativa a l’institut i en 
altres centres, com és el cas del Centre Obert. Creat l’any 1985, el centre s’ha 
anat adaptant a la realitat social i educativa de la ciutat tenint en compte les 
necessitats de la gent jove. De fet, aquest nou grup ha sorgit arran de les 
peticions dels instituts de la ciutat. A més del programa Avança, al Centre 
també es fa el projecte Temps Lliure, que obre la possibilitat d’aprendre 
sobre la fusteria de dilluns a dijous en horari de 16 a 19 hores.

Calendari fiscal 2016*
De l’1 d’abril al 2 de juny:

IBI (Impost de béns immobles)
Taxa d’escombraries domèstiques
Taxa de clavegueram
Taxa de guals

Del 5 de febrer al 5 d’abril:

Impost de vehicles de tracció mecànica
Taxa de tinença de gossos

*Dates de pagament per als impostos i taxes que no estan domiciliats
Tota la informació al detall a: www.sjdespi.cat/sjd/viure/impostos

Exempció de la taxa 
d’escombraries per a 
la gent gran
Fins al 25 de febrer, les persones grans 
poden presentar a l’Ajuntament o a l’Àrea 
de Serveis a la Persona la sol·licitud per 
demanar l’exempció del pagament de la 
taxa d’escombraries. Per acollir-s’hi cal ser 
pensionista i tenir més de 60 anys; viure sol 
i no tenir ingressos superiors a l’IMPREM 
corresponent a l’any 2016 de 532,51 euros al 
mes; no tenir més d’un habitatge i altres béns, 
i que els ingressos totals de la unitat familiar 
no superin els 723,15 euros al mes.
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Este servicio favorece la interrelación entre las personas mayores, además de 
proporcionarles menús saludables a un precio asequible

El comedor de la gent gran, 
un espacio de encuentro

Alfonso Alcaide, 74 años. “ Vengo desde 
hace un año y estoy muy contento, me gusta 
porque me siento acompañado, además 
no tengo que preparar la comida.” Alfonso 
apunta, como una posible mejora a tener en 
cuenta que “estaría muy bien que lo amplia-
ran, se está quedando pequeño”.

En el Centro Cívico Les Planes, de lunes a viernes de 13.30 a 15 horas

Venda dels tiquets del sopar de dones, 
a partir del 17 de febrer

En el marc de la Setmana de la Dona, el divendres 11 de 
març es farà el sopar de dones, una de les activitats més tra-

dicionals i multitudinàries. El sopar se celebrarà al Centre 
Cívic de les Planes i tindrà un preu de 20 euros. Els tiquets 

es posaran a la venda a partir del 17 de febrer a l’Àrea de 
Serveis a la Persona. Hi haurà servei d’autocar d’anada i 

tornada amb parades als diferents barris la nit del sopar.

Mariana Martín, 88 años. “ Al principio me 
costó venir, hacía poco que había muerto mi 
marido, me lo comentaron pero no acababa 
de animarme, pero ahora estoy muy contenta. 
Nos tratan muy bien, nos cuidan mucho y te 
sientes rodeada de personas que te aprecian. 
Hay que hacer cosas fuera de casa”.

José Martín, 78 años. “ Hace seis años que 
vengo al comedor. Me enteré gracias a Loli 
–encargada del comedor–, empecé a venir y 
desde entonces. Además de tener la comida 
siempre preparada también vengo por la com-
pañía, conoces a gente, hablas, te relacionas y 
eso, cuando vives solo, es muy importante”.

La opinión de los comensales

Ees más que un comedor, es un 
lugar de encuentro. Es una de 
las frases más repetidas por los 

usuarios y usuarias que se reúnen en 
el comedor de la gent gran ubicado en 
el Centro Cívico de les Planes. Allí, de 
lunes a viernes de 13.30 a las 15 horas, 
pueden comer un menú equilibrado y 
sano al módico precio de 4,40 euros. 
Es algo más ya que les proporciona un 
lugar donde reunirse para compartir 

el almuerzo del mediodía y, de paso, 
compartir momentos y experiencias 
acompañados, algo muy beneficioso 
para ellos ya que todos los usuarios y 
usuarias viven solos. El servicio aún 
tiene plazas disponibles y para acce-
der se han de cumplir una serie de re-
quisitos, como ser mayor de 60 años y 
no estar activo; tener más de 50 años 
y ser pensionista con grado de invali-
dez permanente y absoluta; ser viudo 

o viuda mayor de 55 años y disfrutar 
únicamente de la pensión de viude-
dad y tener plena autonomia personal. 
Como en otros servicios municipales, 
como el de peluquería o podología, es 
necesario disponer del carnet munici-
pal de la gent gran. Para más informa-
ción y detalle sobre los requisitos pue-
den dirigirse al departamento de Gent 
Gran, ubicado en el Àrea de Serveis a 
la Persona.
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Esteu preparats? arriba el Carnaval!
Sa Majestat Joan Despítoltes donarà el tret de sortida a la setmana 
més esbojarrada de l’any el dijous 4 de febrer a la plaça de l’Ermita 

É s una de les festes més alegres, divertides i boges de 
l’any. Estem parlant del Carnaval que a Sant Joan 
Despí vivim d’una manera especial gràcies a la im-

plicació de les entitats, que, juntament amb l’Ajuntament, 
organitzen durant més d’una setmana els actes més relle-
vants que marquen aquesta tradició pagana.
Joan Despítoltes, el nostre Rei Carnestoltes, serà 
l’encarregat d’anunciar-nos l’arribada d’aquesta festa el di-
jous 4 de febrer a la plaça de l’Ermita en una festa a la qual 
esteu tots convidats. Recordeu de portar el vostre entrepà 
de truita per seguir amb la tradició pròpia del dijous gras. 
També esteu convidats a anar al Mercat del Centre que de 
19 a 20 h on podeu tastar els productes típics d’aquesta 
festa.

Entrades per al ball
Joan Despítoltes ens encomana alegria i energia, perquè 

la jornada estrella, el dissabte 6 de febrer, serà maratonia-
na. Les 15 comparses que aquest any se sumen a la Rua 
tornaran a tenyir de colors la rambla Josep Maria Jujol, 
punt de sortida, fins al parc de la Fontsanta, on acabarà. 
Els ciutadans –disfressats, és clar– també hi poden parti-
cipar. Si encara en teniu ganes, a partir de les 23 hores po-
deu participar en la Gran Festa de Carnaval (que inclou un 
concurs de difresses) que es farà al poliesportiu del Mig. 
I el dia 10 de febrer el Carnaval s’acomiada amb el judici 
final (plaça del Mercat, a les 17.30 h) on es farà el sorteig 
de tres premis en una nova campanya amb el comerç local. 
De l’1 al 10 de febrer, demaneu el vostre val a les botigues 
que hi participin i recordeu-vos de ficar-lo a les urnes que 
s’instal·laran a la festa de judici final a la plaça del Mercat.
I recordeu que hi ha moltes activitats més com el Carna-
val Happy Flower & Zumba, la Festa Infantil... Consulteu 
totes les activitats a la pàgina següent i al web sjdespi.cat.

Ja són 15 les comparses que s’han inscrit a la gran Rua de dissabte, 6 de febrer
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L’esperit del Carnaval envaeix la ciutat
A banda dels actes del programa, el Carnaval es viu a tots els racons de la 
ciutat. En Joan Despítoltes ens ha convidat a ser una mica bojos durant 
tota la setmana i ens ha demanat que el dimarts portem el cap ben decorat, 
el dimecres una corbata ben gran de colors llampants, els dijous és el torn 
dels peus, mitjons i sabates diferents i molt lluents, i al divendres ens dóna 
llibertat. El nostre rei poca-soltes està a l’última, així que també el podeu 
seguir al Facebook o al web joandespitoltes.despientitats.cat.
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“M’agrada molt viatjar i una part 
d’aquest bagatge es veu en la meva obra”

L’autor, originari de Sant Joan Despí, ens proposa una mostra amb una quarantena de 
peces on predominen els paisatges i els motius relacionats amb la natura

Exposició de Joan Caldés: escultura i pirogravat al Centre Jujol-Can Negre

L’obra de Joan Caldés és la protagonista de la mostra 
que podem veure al Centre Jujol-Can Negre fins al 
proper 14 de febrer. Es tracta d’una exposició d’unes 

40 peces tallades en fusta i amb pirogravat (una tècnica de 
dibuix sobre fusta, en aquest cas, que  amb un aparell ano-
menat pirogravador crema el suport utilitzat) que ens dóna 
moltes pistes de les inquietuds del seu autor:“hi ha moltes 
peces figuratives, però també hi ha imatges relacionades 
amb la natura i molts paisatges. M’agrada molt viatjar i 
una bona part d’aquest bagatge l’he plasmat en aquestes 
peces. Els motius relacionats amb la natura em vénen de 
quan en dedicava a la pagesia”, assenyala Caldés.
Tot i que viu a Cornellà, Joan Caldés té les seves arrels a 
Sant Joan Despí: “Vaig néixer a les Begudes, però la meva 
dona és de Cornellà i des de fa 50 anys hi visc aquí, però 
encara recordo molt el poble on vaig néixer, la masia 
dels pares... ara tot és molt diferent”. De fet, la seva famí-
lia era la propietària de la marededéu de Sant Joan Despí 
que es conserva al Museu Nacional de Catalunya “abans 
de portar-la-hi, jo mateix em vaig fer una talla en fusta 
per tenir sempre aquest record”. 
L’autor ens comenta que la seva afició per la talla li va arri-

Joan Caldés, en un dels moments de la inauguració de l’exposició

Al febrer, més teatre i música 
als escenaris de la ciutat 

Les 50 sombras d’Andreu van omplir de gom a gom el casal de joves 
El Bulevard en l’estrena de la nova temporada d’espectacles. Tot i que 
encara queden moltes obres per gaudir, us recomanem que no badeu 

gaire, ja que algunes de les representacions del febrer (el concert de 
Pablo López, el dia 19 o el debut teatral de Cesc Gay, Els veïns de dalt, 
26 de febrer) van exhaurir les entrades en pocs dies. No obstant això, 

al febrer tenim una  cita amb el teatre familiar. D’una banda, el dia 21, 
a les 11 i a les 12.30 h la companyia Teatre al Detall posarà en escena 
Mans, un espectacle visual ple d’imatges poètiques recomanada per 
als més petits de la casa, nens i nenes d’1 a 6 anys, mentre que el dia 
28 de febrer (12 h) podrem veure un clàssic, Pinotxo, però en versió 

anglesa, recomanada per a infants a partir dels 5 anys. Consulteu tota 
la programació al web teatresdespi.cat.

bar després de jubilar-se. “Volia fer alguna cosa. La meva 
dona, que aleshores era professora de manualitats, em 
va animar i, de mica en mica, després de fer diferents 
cursos i tallers, ara és una de les coses que més m’agrada 
fer”, comenta l’artista.

Mans, el dia 21 de febrer, és un espectacle visual 
especialment recomanat per a nadons
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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 festa, que aquest any es farà els dies 13 i 14 de febrer, comptarà en aquesta 
edició amb la participació d’uns 35 carros i al voltant de 50 cavallistes

A quest any la Festa dels Tres Tombs es 
tornarà a fer al febrer (fins fa dos anys 
se celebrava el darrer cap de setmana 

de gener). Segons expliquen des de la Colla de 
Geganters, entitat que organitza l’activitat amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, aquest any 
s’ha decidit fer la festa al febrer per assegurar el 
màxim possible de participants ja que durant el 
gener és quan es concentren el major nombre de 
cercaviles. La colla espera que aquesta festa, que 
se celebra pels volts de la festivitat de Sant Antoni 
Abat, patró dels animals, sigui un any més una 
festa al carrer on centenars de ciutadans tindran 
l’oportunitat de veure una cercavila amb la parti-
cipació d’uns 35 carros i al voltant de 50 cavallis-
tes. Així, el dissabte, un dia abans de la gran cer-
cavila del diumenge, la colla portarà l’estendard 
fins a la casa de l’abanderada (aquest any serà 
Anna González Milián) en una petita cercavila 
pels carrers del barri Centre. Consulteu tots els 
detalls en el quadre adjunt.

La Festa 
dels Tres 
Tombs, 
al febrer

Dissabte, 13 de febrer, 17 h

Diumenge, 14 de febrer

Recollida de l’estendard de Ca l’Armand (local social de la Colla de 
Geganters de Sant Joan Despí). Cercavila pels carrers del barri Centre 
i entrega de la bandera a casa de l’abanderada (carrer Frederic Casas).

De 9 a 11 h, arribada de carruatges i cavalleries. Esmorzar al recinte firal.
12 h, missa d’ofici a la parròquia de Sant Joan Baptista
12 h, sortida de la cercavila dels Tres Tombs des del recinte firal 
12.30 h (recorregut primera volta): av. de Barcelona, rambla J.M. Jujol, c/ 
Frederic Casas (parada a casa de l’abanderada, on es farà la degustació 
de coca i vi dolç), c/ Catalunya, c/ Jacint Verdaguer, c/ les Torres, c/ Rius 
i Taulet, av. de Barcelona, c/ Bon Viatge i plaça de l’Església.
13 h, Benedicció de les cavalleries i segona i tercera volta del recorre-
gut: c/ Catalunya, c/ Jacint Verdaguer, c/ Les Torres, c/ Rius i Taulet, av. 
de Barcelona, c/ Bon Viatge i c/ Catalunya.

Nou concurs a la xarxa 
Instagram
Mònica Jacas i Pablo Luengo són els dos 
guanyadors del concurs d’Instagram que 
va convocar l’Ajuntament coincidint amb 
el Nadal. El premi, dos entrades a un dels 
espectacles de la temporada teatral. Al 
hastag NadaldEstrelles es van compartir 62 
fotografies i vídeos.  Estigueu atents perquè 
per Carnaval també convocarem un concurs 
en aquesta xarxa social. Gràcies a tots per fer 
compartir les vostres instantànies i fer créixer 
aquesta xarxa que ja segueixen 523 usuaris.

17

Joan Caldés, en un dels moments de la inauguració de l’exposició
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Un Nadal d’estrelles
Les activitats nadalenques s’han acabat, però perquè recordeu alguns dels millors 

moments d’aquests dies us deixem aquest àlbum fotogràfic

Tió de Nadal als barris. Els infants s’ho van passar d’allò 
més als tions dels barris Centre, les Planes –a la imatge– i de 
Residencial Sant Joan. Tallers, xocolatada, ball de gegants, i 
moltes altres activitats van acompanyar els petits.

Festival de coros rocieros. L’Auditori Miquel Martí i Pol es va 
omplir de nadales molt tradicionals gràcies a la música i veu de 
diferents coros rocieros, entre els quals,  el Celeste, del Semillero Azul.

Trobada a Can Maluquer. Els petits i petites de l’Escola 
Bressol Municipal El Timbal van anar al Casal de la Gent Gran 
de Can Maluquer on els seus membres els van cantar nadales.

Concert de Nadal. Els membres de l’Escola de Música 
Enric Granados van omplir el Teatre Mercè Rodoreda de 
música per desitjar-nos unes bones festes amb música.

Concert d’Any Nou. Cor de La Flora, sota la direcció del 
mestre Francesc Pelfort, van donar la benvinguda al 2016 
amb el seu tradicional concert de nadales.

Festa de Nadal de la Gent Gran. Prop d’un miler 
de persones grans es van sumar en aquesta clàssica cita 
nadalenca. També va ser una cita solidària on es van recollir  
aliments destinats a les persones més vulnerables.

18
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El Belén Viviente atrae la visita 
de 10.000 personas

Este año ha aumentado el número de figurantes llegando a las 120 personas que se 
pusieron en la piel de los diferentes personajes de un Belén tradicional

La cita volvió a ser multitudinaria. Cerca de 10.000 personas visitaron el Belén Viviente que el Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre organizó en el parque de Sant Pancraç. En esta edición se alcanzaron los 120 voluntarios 
–cifra récord– que dieron vida a los personajes más relevantes del Belén. Este año, como novedad, los más pequeños 
han podido disfrutar de columpios infantiles de la época.

59a Exposició de Pessebres. Els petits pessebres que any rere any fan els membres de l’Associació de Pessebristes 
de Sant Joan Despí van tornar a atreure l’atenció de la ciutadania. 4333 persones van visitar aquesta clàssica cita 
nadalenca que mostra l’art dels diorames de pessebres, detalls en petit que val la pena visitar.

19
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Els Reis ens fan somiar

Visita al laboratori de 
l’astròleg Sadurní. 2.516 
persones van visitar el laboratori, ubicat 
a la Torre de la Creu, on van participar 
en diferents activitats de màgia, contes 
i misteri, i, fins i tot, van poder fer un 
itinerari per aquesta màgica casa. Allà, 
a través de l’estrella de la porta del 
laboratori d’en Sadurní van veure com 
treballava l’emissari reial.

2.500 persones van visitar el 
laboratori de l’astròleg Sadurní, 
a la Torre de la Creu • L’emissari 

reial va instal·lar un tendal 
màgic davant de l’Àrea, on es 
van lliurar les cartes als Reis

Recollida de cartes. Dies després de la visita al laboratori, 
Sadurní i els patges reials es van instal·lar en un tendal màgic 
davant de l’Àrea de Serveis a la Persona. Durant les dues 
jornades, els infants van deixar les seves cartes, van visitar un 
petit planetari (aquesta era una novetat d’aquest any) i després 
van participar en un taller per preparar l’estrella màgica que va 
ajudar, i molt, a l’arribada dels Reis. 4.193 persones van visitar 
el tendal màgic per deixar les seves cartes.

20
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Gràcies a totes les 
persones que formen 
la Comissió de Reis

Màgica Cavalcada
Milers de persones van seguir el seguici de Ses Majestats pels quatre barris de la ciutat fins 

a Can Negre, on l’alcalde va fer el lliurament de la clau que obre totes les llars

Són aquí. Ells i elles són 
els ciutadans i personal de 
l’Ajuntament que formen part 
de la Comissió de Reis, que fa 
possible que petits i petites puguin 
gaudir de les activitats prèvies 
relacionades amb els Reis: la 
visita al laboratori d’en Sadurní, la 
recollida de cartes i la Cavalcada.

L’esperat seguici. Aquest 
any els Reis van aparèixer 
màgicament des de darrere 
de l’escenari on milers de 
persones esperaven l’arribada. 
Després de l’esclat d’alegria 
per l’arribada, Ses Majestats 
van recórrer la ciutat fins a 
Can Negre, on l’alcalde els va 
lliurar la clau de la ciutat. 

21
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El Nadal, sempre solidari
La ciutadania s’aboca en la campanya de recollida de joguines de Creu Roja i Ràdio Despí • Les 

activitats que es van organitzar per la Marató aconsegueixen una recaptació d’uns 10.000 euros

Cap infant sense joguina. 
Nadal també és solidaritat, i un 
any més els ciutadans i ciutadanes 
van participar àmpliament en 
la campanya Cap infant sense 
joguina que organitza Creu Roja 
Sant Joan Despí i Ràdio Despí. Les 
joguines recollides es van repartir 
entre 113 infants de la ciutat. 
Durant la campanya es podien 
deixar joguines als equipaments 
o bé en algunes activitats, com el 
partit que va enfrontar membres 
de Creu Roja i Ràdio Despí 
amb polítics i polítiques de 
l’Ajuntament (fotografia gran), 
o a la Marató de Ràdio Despí 
(fotografies inferiors).

La Marató a Sant Joan Despí. TV3 ens va convidar a ser 
solidaris amb la Marató –aquest any dedicada a la diabetis 
i l’obesitat– i la ciutadania va respondre amb múltiples 
activitats com la gala Patinem per tu, del Club de Patinatge 
Artístic Sant (van recollir 1.802 euros); la XI Dansa Solidària 
amb la Marató de l’Associació Dansadespí (4.028 euros); 
activitats als poliesportius (1.753 euros), curses de velocitat 
i resistència de l’Slot Car (670 euros) i un torneig de pàdel al 
Tennis Sant Joan (130 euros). Gairebé totes les escoles es van 
sumar a la iniciativa, entre elles l’Ateneu Instructiu que va 
aconseguir recollir 1.198,32 euros.
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS
del 18 de febrer fins al 
13 de març
NEXE, CERÀMICA
d’Eugènia Espin i Elena Vives
Centre Jujol-Can Negre

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

FEBRER 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

LA FESTA 
MÉS BOJA

Fins al 14 de febrer
ESCULTURA EN FUSTA 
I PIROGRAVAT 
de Joan Caldés
Centre Jujol-Can Negre

CONCURS
de l’1 al 27 de febrer
CONCURS DE CINEMA: 
travessa dels Òscars
Més informació i bases a les 
biblioteques Miquel Martí i Pol i 
Mercè Rodoreda
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Els Tres Tombs, una festa 
arrelada a la ciutat
En Santi Riba, cap de la Colla de Geganters
de Sant Joan Despí, ens parla de la festa

La Colla de Geganters, amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza aquesta festa 
des de fa 27 anys. A la memòria de tothom encara tenim la gran Trobada Nacional dels 
Tres Tombs que va acollir la ciutat l’any passat “sabent que serà molt difícil igualar el 
que es va veure l’any passat pels nostres carrers però encetem l’organització amb 
els mateixos ànims de sempre i amb ganes que la població gaudeixi”, explica Santi 
Riba. Però tornant a aquest any, el cap de colla ens ha avançat que durant la Festa, el 
diumenge 14 de febrer, vindran a la ciutat uns 35 carros i al voltant de 50 cavallistes que 
desfilaran pels principals carrers del barri Centre. Com cada any –i ja en fa 25– la Colla 
ha editat la revista El Camí on, a més de recollir les millors imatges de l’edició passada, 
una entrevista amb l’abanderada (aquest any és Anna González Milián, veïna del carrer 
Frederic Casas) també inclou un ampli reportatge sobre l’associacionisme a Sant Joan 
Despí fet per l’historiador Alejandro Ros, i, és clar, tota la informació sobre l’edició 2016 
d’aquesta Festa.

	 19		hores
 TALLER: MENÚ FÀCIL PER   
 IMPRESSIONAR
 Casal de joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

 1  dilluns

	 18	hores
 TALLER DE CARNAVAL:  
 DISFRESSA DE PIRATA
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 recomanat per a infants de 5 a 8 anys. Cal   
 inscripció prèvia i anar acompanyat d’un adult

 3  dimecres

	 19	hores
 TALLER: BUND CAKE DE 
 PASTANAGA
 Casal de joves El Bulevard
 Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 17	hores
 CARNAVAL: BALL PER 
 A LA GENT GRAN
 Centre Cívic Les Planes i al Foment Cultural i Artístic
 desfilada de difresses i ball de Carnaval. 

 4  dijous

	 17.30	hores
 FESTA D’ARRIBADA DE SA 
 MAJESTAT DESPÍTOLTES
 Plaça de l’Ermita
 espectacle infantil, música, cançons, ball i arribada   
 d’en Joan Despítoltes. No t’oblidis de portar l’entrepà.

	 22	hores
 CARNAVAL HAPPY 
 FLOWER & ZUMBA©

 Casal de joves El Bulevard 
 zumba©, disco flower, concurs de difresses i   
 moltes sorpreses més. Entrada gratuïta però   
 cal recollir invitació a El Bulevard.

 5  divendres

	 A	partir	de	les	16.15	hores
 RUA DE CARNAVAL
 Sortida des de la rambla J.M. Jujol
 concentració de les comparses a les 16.30 h.  
 Els grups que no s’hagin presentat com a
 comparsa i que vulguin acompanyar la rua   
 s’han de presentar al punt de concentració
 a la rambla al costat de la carrossa d’en   
 Carnestoltes. Itinerari: rambla Josep Maria   
 Jujol, c/ Frederic Casas, camí del Mig, c/ Jacint  
 Verdaguer, av. de Barcelona, av. Mare de   
 Déu de la Mercè, c/ Àngel Guimerà,   
 c/ John F. Kennedy, pl. d’Espanya, c/ Joan   
 Maragall, plaça Sant Joan, c/ Marquès de   
 Monistrol, c/ Fontsanta i parc de la Fontsanta.  
 A les 19.30 h, cloenda de la rua al parc amb   
 música i ballaruca.

 6  dissabte

	 23		hores
 GRAN FESTA DE CARNAVAL
 Poliesportiu del Mig
 hi haurà ball i música amb Dj. Aforament limitat  
 a 986 persones. Venda d’entrades al casal de  
 joves El Bulevard, el Teatre Mercè Rodoreda i a  
 l’Àrea de Serveis a la Persona. 
 A més, podeu  participar en el concurs de   
 disfresses (inscripcions de 23 a 24.30 hores a  
 la mateixa festa). Més informació, a la pàgina 15.

 7  diumenge

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA:   
 L’ARMARI DE L’OLIVIA   
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 el taller es farà en dues sessions, el 9 i 15 de   
 febrer. Recomanat per a infants de 3 a 6 anys. Cal   
 inscripció prèvia i cal anar acompanyat d’un adult

	 18		hores
 FESTA DE CARNAVAL PER 
 ALS MÉS PETITS
 Poliesportiu del Mig
 concurs de disfresses infantils i grup   
 d’animació. Obertura de portes i venda  
 d’entrades a partir de les 17.30 h.    
 Aquest any, com a novetat es farà un concurs   
 de disfresses per a adults

 9  dimarts

	 18	hores
 TALLER DE CUINA: BRANDADES 
 Centre Jujol-Can Negre 
 el taller es farà en dues sessions, 9 i 16 de   
 febrer. Cal inscripció prèvia

10 dimecres

	 19	hores
 TALLER SABÓ DUO GLICERINA
 Casal de Joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 17.30	hores
 FESTA JUDICI FINAL A SA 
 MAJESTAT JOAN DESPÍTOLTES
 plaça del Mercat
 espectacle infantil, judici final, sorteig dels   
 premis de la campanya del comerç   
 local ‘Aquest Carnaval no oblidis el teu val’ i   
 sardinada popular

	 18	hores
 TALLER FAMILIAR: CREA EL TEU  
 HORT URBÀ DE BAIX COST
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 recomanat a infants a partir dels 5 anys. Cal   
 inscripció prèvia

	 18	hores
 XERRADA: FARMACIOLA NATURAL
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 adreçat a persones adultes, cal inscripció prèvia
 
	 19	hores
 TALLER CUP CAKE SANT VALENTÍ
 Casal de joves El Bulevard
 Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

11 dijous
	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: CONTES   
 LLUNÀTICS    
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol) 
 a càrrec de Santi Rovira. Recomanada per a  
 infants a partir dels 3 anys

13 dissabte
	 17	hores
 TRES TOMBS: RECOLLIDA DE   
 L’ESTENDARD I CERCAVILA  
 Sortida des de Ca l’Armand (c/ Bon Viatge, 37)  
 cercavila pel barri Centre 

24

	 9.30	hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 C/ Creu d’en Muntaner/passeig del Canal

 2  dimarts
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18 dijous
	 18	hores
 TALLER: T’ESTIMO   
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol) 
 a càrrec de Laura López. Recomanada per a   
 infants a partir dels 5 anys. Cal inscripció prèvia

16 dimarts
	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE: A DORMIR  
 MARINA... 
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)  
 a càrrec de Sandra Rossi. Recomanada per a  
 infants menors de 3 anys. Cal inscripció prèvia

14 diumenge
	 Des	de	les	9	hores
 FESTA DELS TRES TOMBS
 Sortida des del recinte firal
 de 9 a 11 h, arribada de carruatges i cavalle-  
 ries i esmorzar al recinte firal; 12 h, missa a l’església  
 de Sant Joan Baptista; 12 h, sortida des del recinte  
 firal de la Rua dels Tres Tombs; 12.30 h,recorregut  
 primera volta: av. de Barcelona, rambla de J.M. Jujol,  
 c/ Frederic Casas –parada per de gustació de vi dolç i  
 coca–, c/ Catalunya, c/ Jacint Verdaguer, c/ Les Torres,  
 c/ Rius i Taulet, av. de Barcelona, c/ Bon Viatge i plaça  
 de l’Església; 13 h, recorregut de la segona i tercera  
 volta pels carrers Catalunya, Jacint Verdaguer, c/ les  
 Torres, c/ Rius i Taulet, av. de Barcelona, c/ Bon   
 Viatge i c/ Catalunya

	 19	hores
 TALLER: CISTELL DRAPET 
 Casal de joves El Bulevard   
 Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘EL  
 CANAL DE LA INFANTA.   
 LA RECUPERACIÓ D’UN   
 PATRIMONI’ 
 Centre Jujol-Can Negre    
 a càrrec de membres del Centre d’Estudis  
 Comarcals del Baix Llobregat

17 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: ELS MOBLES   
 TAMBÉ FAN HISTÒRIA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Maria Antònia Sánchez Vargas,   
 membre de l’Associació per l’Estudi del Moble

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T 
 Casal de joves El Bulevard
 el tema del taller serà ‘L’entrevista: Coneix-ne   
 els secrets i practica en un role-playing. Taller   
 gratuït i cal inscripció prèvia

19 divendres

	 18.30	hores
 CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
 Casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Premi: dues entrades per  
 al cinema

	 18	hores
 XERRADA: NUTRICIÓ PER ADULTS 
 Sala La Fàbrica (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 cal inscripció prèvia  

20 dissabte

	 22	hores
 CONCERT DE TABÚ, DAIS I DJ   
 JESUS VALVERDE 
 Casal de joves El Bulevard
 concert 10è aniversari del grup Tabú inclòs a la  
 gira de presentació de Destino. Preu: 5 euros 
 i 8 en taquilla. Venda d’entrades a  Discos   
 Rocknella, Ticketea i al Bulevard

21 diumenge
	 11	hores
 ITINERARI EL MÓN DE LES 
 MASIES A SANT JOAN DESPÍ  
 Sortida des del Centre Jujol-Can Negre
 recorregut per descobrir l’època medieval i els  
 segles posteriors

	 11	i	12.30	hores
 TEATRE PER A NADONS: MANS  
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Teatre al Detall. Recomanat per a   
 infants d’1 a 6 anys. Venda d’entrades 
 al web teatresdepi.cat

23 dimarts
	 18	hores
 TALLER DE CUINA: FLAM I LES   
 SEVES VARIANTS 
 Centre Jujol-Can Negre
 el taller es farà els dies 23 de febrer i 1 de   
 març. Cal inscripció prèvia

	 19	hores
 TALLER MIKADO I PERFUM SÒLID 
 Casal de Joves El Bulevard
 Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

24 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: PROTEGIR 
 ELS NOSTRES DRETS
 Àrea de Serveis a la Persona
  A càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

	 18	hores
 TALLER DE IOGA AMB 
 NENS I NENES
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 per a infants de 6 a 10 anys. Cal inscripció prèvia

	 19	hores
 TALLER PASTISSOS SENSE FORN  
 Casal de joves El Bulevard 
 Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

25 dijous
	 19	hores
 XERRADA: FRANCESC CATALÀ   
 ROCA A SANT JOAN DESPÍ
 Centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de l’historiador Raúl Sanz

26 divendres

	 22	hores
 CONCERT DE RAP AMB 
 NAKA & LUKEY
 Casal de joves El Bulevard
 presentació del seu nou treball Todo al 13.   
 Gratuït. Per a majors de 16 anys

28 diumenge
	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA  
 Sortida des del Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia

	 18	hores
 TALLER DE CUINA 
 Espai Foofieslab (mercat del Centre)
 3 creacions de Jo Baixas (rest. Follia) per fer un menú.   
 Inscripcions,Centre Jujol-Can Negre a partir del 8 de febrer

	 11	hores
 TALLER DE CUINA: 
 Espai Foofieslab (mercat del Centre)
 taller de cookies en família. Inscripcions al Centre   
 Jujol-Can Negre a partir del 8 de febrer

	 20	hores
 TALLER DE CUINA 
 Espai Foofieslab (mercat del Centre)
 taller de cuina japonesa. Inscripcions al 
 Centre Jujol-Can Negre a partir del 8 de febrer

	 12	hores
 TEATRE: PINOTXO EN ANGLÈS  
 Teatre Mercè Rodoreda
 Venda d’entrades al web teatresdepi.cat

	 11.30	hores
 TALLER PER A FAMÍLIES: SANT JOAN  
 DESPÍ EN ÈPOCA ROMANA  
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia. Recomanat per a   
 infants de 5 a 8 anys
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El malagueny Steven Díez, nou 
campió d’Espanya

Sant Joan Despí va gaudir del millor 
tennis estatal al Campionat d’Espanya

Sant Joan Despí va gaudir d’una setmana del mi-
llor tennis nacional amb la disputa, del 14 al 20 de 
desembre, del Campionat d’Espanya Absolut a les 

instal·lacions del Tennis Sant Joan Despí. 
Els guanyadors de les finals i, en conseqüència, campions 
d’Espanya 2015, van ser el malagueny amb passaport ca-
nadenc Steven Díez, en categoria masculina, i l’alacantina 
Tita Torró, en femenina.
Díez va derrotar a la final la gran 
sorpresa del campionat, el mallor-
quí de 18 anys Jaume Antoni Mu-
nar per 6-4, 3-6 i 6-4, en un partit 
que va tenir una durada de dues 
hores i un quart. Díez ja coneixia 
el títol en categories inferiors, però 
mai havia aconseguit l’absolut.
El seu rival, Munar, va eliminar el cap de sèrie número 1, 
Tommy Robredo. L’actual campió d’Espanya júnior som-
niava fer el doblet com a campió absolut, quelcom que no-
més ha aconseguit Manolo Orantes el 1967.
El nou campió d’Espanya, Steven Díez, va nèixer a Toron-
to fa 24 anys però ha viscut gairebé sempre a Málaga i ara 
resideix a Barcelona. És el número 384 del ràquing ATP.

Per la seva banda, Tita Torró -de fa poc resident a Corne-
llà- es va proclamar campiona després de derrotar la cap 
de sèrie número 1, la gallega Lourdes Domínguez, que va 
haver de retirar-se per molèsties musculars. Torró,   de 
23 anys, és actualment número 127 del rànquing WTA, 
i suma el seu segon títol de campiona d’Espanya després 
de l’aconseguit el 2012. La jugadora de Villena fa un pas 
més de cara a ser inclosa entre les participants dels Jocs 

Olímpics que es disputen aquest any a 
Río de Janeiro.
En dobles sí que es van proclamar cam-
pions els perdedors de les finals indi-
viduals. Munar va aconseguir el títol 
fent parella amb Marc López, que es va 
imposar per 6-3, 7-5 a Sergio Martos i 
Pol Toledo.

Lourdes Domínguez i Arantxa Parra, es van imposar per 
6-2, 6-3 a Ivonne Cavallé i Olga Sáez.
Steven Díez i Tita Torró agafen el relleu de Daniel Mu-
ñoz i Lara Arruabarrena, que es van proclamar campions 
l’any passat també a les pistes del Tennis Sant Joan Despí. 
D’altres tennistes campiones d’Espanya a la nostra ciutat 
han estat Carla Suárez (2011) i Laura Pous (2013).

Steven Díez i Tita Torró es van proclamar campions d’Espanya a la nostra ciutat

L’alacantina Tita Torró es va 
imposar en categoria femenina

DESPÍ ESPORT

Le pistes del Tennis Sant Joan tornen a acollir competicions de primer nivell 

A les finals, el malagueny 
Steven Díez es va imposar a Munar 

i l’alacantina Torró a Domínguez 
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La celebració del Campionat 
d’Espanya de Tennis Absolut va ser 

una activitat oberta a la ciutat. A ban-
da de les finals, els partits de les fases 
prèvies van rebre la visita d’aficionats 
de la ciutat que no van voler perdre’s 
l’ocasió de veure tennis professional 
(fotografia superior). Ha estat el cas 
dels participants  de les sortides de 

gent gran o de col.lectius d’estudiants. 
També es van realizar classes en 

diferents centres escolars de la ciutat. 
El dia de les finals, el campionat va 
comptar també amb una exhibició 

de tennis en cadira de rodes entre les 
finals individuals, masculina i femeni-

na (fotografia  1, els participants 
amb els finalistes en el 
lliurament de premis).

Paral·lelament al campionat, el 17 
de desembre es va celebrar un clínic 

tennístic infantil (fotografiaes 2 i 3) a 
l’esplanada del poliesportiu Salvador 

Gimeno a càrrec de dos jugadors par-
ticipants en el Campionat d’Espanya, 

Bernabé Zapata i Sara Sorribes. 
Cal ressaltar que en el campionat es 

va comptar amb la col·laboració dels 
alumnes de l’escola de tennis 

per fer d’aplegapilotes.

Una gran 
setmana de tennis 
a les instal·lacions 

de la ciutat

1

2

3
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UD San Pancracio, un modesto con valores

Los dos equipos de la Unión Deportiva San Pancracio 
tuvieron un arranque de temporada espectacular, situán-
dose en las primeras plazas de sus respectivos grupos de 
Cuarta Catalana. Ahora están en la zona media-alta, con 
el punto de mira puesto en los equipos que encabezan la 
clasificación.
Un año más, el “Sanpa” sigue afianzando un ambicioso y 
sólido proyecto de futuro donde los objetivos no son me-
ramente los deportivos, sino los de formar y transmitir 

importantes valores a los jóvenes de la ciudad.
El presidente, José Luís Muñoz, destaca la humildad del 
club: “somos la única entidad de fútbol de la ciudad que 
no dispone de fútbol base ni escuela y, como es obvio, 
tenemos pocos ingresos. El sacrificio para subsistir es 
infinitamente más grande, pero no desistimos en cum-
plir nuestra labor de formadores dedicados a que la ju-
ventud pueda practicar su deporte favorito en Sant Joan 
Despí”.

El San Pancracio es un equipo que, por encima de los resultados, prioriza dar salida a jóvenes de la ciudad que quieran practicar fútbol

El poliesportiu municipal Francesc Calvet 
millora taquilles i vestidors de la piscina

Durant la primera setmana de l’any s’han substituït les 
taquilles antigues dels vestidors d’abonats del servei de 
piscina del poliesportiu municipal Francesc Calvet. 
Aquestes taquilles feia molts anys que donaven servei i ne-
cessitaven una renovació. Amb les noves, es pretén donar 
un millor servei a les persones abonades del poliesportiu 
ja que les noves tenen una mida més gran, amb quaran-

ta centímetres d’amplada. D’altra banda, la zona cardio-
vascular de les sales de fitness –de les més utilitzades pels 
usuaris– ha estat ampliada amb sis noves cintes de fúting 
i tres el·líptiques que es van instal·lar just abans d’acabar 
l’any 2015. Amb aquesta incorporació, s’ha pogut ampliar 
fins a deu les cintes de fúting a cadascuna de les sales de 
fitness dels dos poliesportius.

S’han renovat les taquilles dels vestidors i ampliat les cintes de fúting
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Sant Joan Despí acollirà la sortida d’una 
etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2016

Antoni Poveda i Rubén Peris rubriquen l’acord per acollir “La Volta”

El Bàsquet Sant Joan va organitzar un maratonià Torneig Premini

Serà la sisena etapa, que es disputarà dissabte 26 de març

Dissabte, 26 de març, Sant Joan Despí serà seu de la 
sortida de la 6a etapa de la Volta Ciclista a Cata-
lunya. Així ho han ratificat aquest dilluns, 25 de 

gener, l’alcalde, Antoni Póveda, i el president de la Volta a 
Catalunya, Rubén Peris, amb la signatura d’un conveni de 
col·laboració. La ciutat tornarà a acollir aquesta destacada 
competició,  la tercera prova ciclista en ruta més antiga del 
circuit i que enguany arriba a la 96a edició.
En aquesta edició de “La Volta” està prevista la participació 
dels principals equips ciclistes de l’actualitat ja que és una 
de les proves que forma part de la UCI World Tour, màxim 
nivell de competició. Està confirmada la presència de fi-
gures del màxim nivell, com ara l’anglès Chis Froome, el 
colombià Nairo Quintana, el madrileny Alberto Contador 
o el català Joaquim “Purito” Rodríguez.
Aquesta sortida d’etapa fomarà part dels diferents actes 
que es realitzaran a Sant Joan Despí per celebrar el 50è ani-
versari del Club Ciclista Sant Joan Despí. La sortida tindrà 
lloc a l’avinguda de Barcelona, davant de l’Àrea de Serveis 
a la Persona, des d’on es farà un recorregut neutralitzat per 
diferents carrers del barri Centre fins a emprendre el camí 

en direcció a Cornellà i Sant Boi.
Sant Joan Despí ja ha estat escenari de dues arribades (anys 
1981 i 1988) i de dues sortides (anys 1997 i 2003) d’aquesta 
cursa ciclista per etapes.

Hi haurà un recorregut per la ciutat on podrem veure de prop les principals figures del 
ciclisme, com Alberto Contador, Purito Rodríguez, Nairo Quintana o Chis Froome

El passat 2 de gener, el poliesportiu Francesc Calvet es va 
omplir de bàsquet amb motiu del II Memorial Juan Ma-
nuel Cano. Una jornada de 12 hores, en què uns 180 in-
fants de 9 i 10 anys de 14 equips (9 de masculins i 5 de 
femenins) van disputar un total de 28 partits, en la que 
era la segona edició del Torneig Premini d’Any Nou que el 
Bàsquet Club Sant Joan Despí vol consolidar com una de 
les seves activitats anuals.
Paral·lelament es va fer un concurs de tir, del qual va ser 
guanyador un representant del Círcol Catòlic en catego-
ria masculina i una representant del CB Argentona (equip 
que també va ser guanyador en categoria femenina del tor-
neig). Pel que fa als nois, el CB Solsona, guanyador de la 
primera edició, va revalidar el títol proclamant-se vence-
dor en categoria masculina.

El Torneig Premini de bàsquet, el primer event esportiu de l’any a la ciutat

Per tancar el torneig, Ferran Liesa, regidor d’esports de 
l’Ajuntament, Cati López, viuda de Juan Manuel Cano, 
i Josep Maria Román, president del club, van lliurar els 
premis i també records per a tots els participants.
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Ha sido la única jugadora de Segunda 
División que jugó con la selección  catalana 
absoluta femenina

Sara Serna, del Levante Las Planas, jugó 
con Catalunya el partido frente a Euskadi

Sara Serna, jugadora del Femenino A del FC Levan-
te Las Planas disputó el pasado 26 de diciembre el 
partido de selecciones absolutas entre Catalunya y 

Euskadi. Sara fue convocada por Catalunya y saltó al cam-
po en substitución de la delantera del FC Barcelona, Olga 
García. Disputó los últimos 25 minutos del partido y ayu-
dó al equipo a lograr el empate en el minuto 90 (1-1). En 
la posterior tanda de penaltis Euskadi derrotó a Catalunya 
por 3 a 4.
Sara ha sido la única jugadora de Segunda División Nacio-
nal que ha jugado con la selección catalana, aunque no ha 
sido esta su primera convocatoria, ya que participó en la 
selección catalana que se enfrentó a la de Galícia en Balaí-
dos el año 2007 y fue autora de dos goles. 

Aina Román, jugadora aleví de la Unió 
Esportiva Sant Joan Despí, va ser convo-
cada al mes de desembre per la Federa-
ció Catalana de Futbol a un entrenament 
de la selecció catalana sub-12 on hi 
havia una seixantena de noies de tot Ca-
talunya i, properament, anirà a un segon 
després de fer-se el descart de la primera 
convocatòria. 
L’Aina juga a l’Aleví F de la UE Sant Joan 
Despí, que entrenen David Machuca i 
Víctor Martínez. En aquestes categories 
són equips mixtos i l’Aina és l’única noia 
de l’equip, en el qual té un paper destacat. 
Aquesta projecció ha possibilitat que 
hagi fét proves de selecció per integrar-se 
al Futbol Club Barcelona.
Aquestes festes nadalenques, a més, l’Aina 
va ser l’encarregada de representar el club 
en el lliurament d’un regal a Ràdio Despí 
per la campanya de joguines d’enguany.

Dos jugadors de l’Escola de Futbol 
Sala Blanc Blava, amb la selecció del 
Baix Llobregat
El cap de setmana del 5 i 6 de desem-
bre es va celebrar a Blanes la cinquena 
edició dels Campionats Comarcals 
de Seleccions Base de Futbol Sala, on 
l’Escola de Futbol Sala Blanc Blava va 
estar representada pels jugadors Juan 
Leyva i Marc García, el primer amb la 
selecció infantil del Baix Llobregat, que 
va quedar en quarta posició, i el segon 
amb l’aleví, subcampiona en una emo-
cionant i ajustada final.

Aina Román, aleví de la UE Sant Joan Despí, 
convocada per la selecció catalana sub-12

Es la primera jugadora de la entidad planense que jue-
ga con la selección absoluta de Catalunya un partido de 
esta importancia.

Juan Leyva i Marc García
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Amplia representación de Sant Joan Despí en 
el campeonato de selecciones autonómicas 

El alcalde, Antoni Poveda, 
recibió en el Ayuntamiento 
a los integrantes del Handbol 
Sant Joan seleccionados 
por Catalunya

Del 3 al 8 de enero se disputó en Almería 
el Campeonato de España de balonma-
no de selecciones autonómicas en las ca-

tegorías infantil, cadete y juvenil. De Sant Joan 
Despí han participado un total de siete personas, 
cinco deportistas y dos técnicos.
En esta edición, Catalunya ha conseguido los 
mejores éxitos de su historia con dos oros y tres 
platas, además de un sexto puesto en categoria 
infantil femenina.
Dos personas de Sant Joan Despí han conseguido 
el oro en categoría juvenil masculina, José He-
rrero -entrenador- e Iván Cerezo, jugador del FC 
Barcelona. Tres han conseguido la plata en cate-
goría juvenil femenina, Gisele Guerrero -entre-
nadora- y las jugadoras Claudia Sabaté -Handbol 
Sant Joan Despí- y Eli Cesáreo -Handbol Sant 
Vicenç-.
Además, han participado dos jugadoras más del 
Handbol Sant Joan en categoría infantil femeni-
na, Elena Rodríguez y Núria Yeste.
Al margen de las personas que fueron convoca-
das para asistir a la fase final del campeonato, va-
rios jugadores y jugadoras más del Handbol Sant 
Joan Despí han participado en los entrenamien-
tos previos que llevaron a la composición de las 
selecciones definitivas.

El balonmano de nuestra ciudad  contribuye a los 
éxitos de las selecciones catalanas por edades

Aprofitant les vacances de Nadal, l’Ajuntament 
ha fet una actuació a la pista poliesportiva de 
l’escola Sant Francesc d’Assís, destinada a millo-
rar l’adherència del paviment.
Era una pista que lliscava molt i impedia la 
bona pràctica esportiva. 
S’hi han col·locat diferents capes de poliuretà 
i s’han marcat les línies per a la pràctica de 
diferents esports de pista: futbol sala, bàsquet i 
handbol.

Cinco deportistas y dos técnicos 
participan en el mayor éxito 
de Catalunya en balonmano 

de promoción

La pista de l’escola 
Sant Francesc guanya en 
adherència
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Éxito de la Cursa y Caminada solidarias del Club Atletisme Despí
El pasado 19 de diciembre, el Club d’Atletisme Despí congregó a más de 500 participantes en la Cursa y Caminada atlética de Nadal.  Con la colaboración de 
Corrersolidaris.org, Barcelona Voluntària y el grupo de percusión Tabalers de Cua, consiguió recaudar 500€, que fueron donados a Creu Roja Sant Joan Despí 
para la Campaña de Reyes 2015. Los ganadores de la prueba de 5 km fueron Jordi Comas (CA Despí) con un tiempo de 15:55 i Marina Bagur (FC Barcelona) 
con 19:24. En la Cursa de 2’5 km, los primeros clasificados fueron Marc Bessa (Cava Andorra) con 08:00 i Alexia Hartman (FC Barcelona) con 08:41.

César Varela, tercero en el Campeonato 
Territorial de ajedrez
César Varela, integrante del Club d’Escacs Sant Joan Despí ha quedado tercero en el 
Campeonato Territorial de Barcelona grupo del Baix LLobregat, y muy cerca de los dos 
primeros clasificados, a sólo medio punto. Por otra parte, el club celebró el tradicional 
torneo de Navidad de rápidas en el que participaron 26 jugadores de diversos clubs 
catalanes. El ganador fue el maestro catalán Matías Mingo de Sant Feliu con 10 puntos, 
segundo Bernat Fuertes del Catalunya con 9 y tercero Joaquim Martín del Ripollet con 9 
puntos. El mejor jugador local fue Pau Granada que quedó 7º con 6,5 puntos.

Estada d’un equip romanès d’handbol
Del 17 al 24 de gener, l’equip rumanés Handbal Club Odorheiu 
Secuiesc ha estat realitzant un estada de preparació a Sant 
Joan Despí. Ha realitzat entrenaments al poliesportiu Salvador 
Gimeno i ha disputat diversos partits a Catalunya , inclós un 
últim partit a Sant Joan Despí.
Cal destacar que aquest club és el segon classificat de la 
Lliga nacional romanesa i l’actual campió de Challenge EHF 
d’handbol (l’equivalent a la UEFA Europa League del futbol) .

L’esport santjoanenc, en imatges
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Francesc Vernet, desè d’Espanya de ciclocròs en majors de 60 anys
Francesc Vernet, del Club Ciclista Sant Joan Despí, ha participat en el Cam-
pionat d’Espanya de Ciclocròs disputat a Torrelavega, que posava punt i final 
a la temporada. El santjoanenc ha quedat desè en la categoria Màster 60A. 
La prova en terres càntabres va ser dura, amb molt de fang relliscós, sorra, 
forts pendens de baixada i escales duríssimes de pujada.
El santjoanenc ha entrat en el top-ten dels deu millors d’Espanya. Era el 
mínim que buscava -comenta-, un problema mecànic a la roda trasera 
quan encara era la primera volta, m’ha dificultat tota la cursa. Tot i 
l’èxit, Vernet considera que ha estat una temporada de transició per culpa 
de caigudes, problemes mecanics i de salud, que no m’han deixat 
entrenar com cal per fer una temporada millor i poder renovar els títols 
assolits la passada de Campió de Catalunya i de Copa Catalana. Ara, a 
pensar en la proxima temporada.

Jordi Terrón
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TRIBUNA POLITICA

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

Una societat sostenible és aquella que 
ofereix una alta qualitat de vida als seus 
habitants basant-se en quatre dimensions 
fonamentals: la primera és la dimensió de 
sostenibilitat ambiental i canvi climàtic; 
la segona la de desenvolupament urbà 
sostenible; la tercera la de sostenibilitat 
econòmica i social, i la quarta la dimen-
sió de sostenibilitat fiscal i governabilitat.
Des de la nostra ciutat treballem cada dia 
per avançar en l’aplicació de mecanismes 
adequats de bon govern, fer ús adequat 
dels ingressos, la despesa pública i del 
deute, per això vam tancar l’any de for-
ma equilibrada i per això vam aprovar el 
pressupost de l’any 2016 en aquesta ma-
teixa línia.
 Treballem cada dia per promoure un 
desenvolupament econòmic local, per 
això contractarem 100 persones aturades 
en plans d’ocupació de 6 mesos i 50 jo-
ves a l’estiu; per tenir uns serveis socials 
de qualitat, fomentant la inclusió social i 
lluitant contra la pobresa i l’exclusió, amb 
ajuts de menjador i atenent la pobresa 
energètica.
Treballem dia a dia per tenir una ciutat 
amb un creixement sostenible, promo-
vent hàbits saludables com el transport 
públic que ha crescut a tota l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona en gairebé 656 
milions de passatgers el 2015 i a Sant 
Joan Despí ha suposat un increment del 
3,9% del 2014 al 2015, augmentat totes 
les línies, tal com ha presentat el nostre 
alcalde, Antoni Poveda, i vicepresident 
de Transport i Mobilitat de l’AMB.
Treballem dia a dia per atendre de mane-
ra prioritària els recursos naturals i per 
disminuir al màxim la contaminació. Tot 
això ho fem mantenint els serveis de la 
ciutat, atenent les necessitats dels nostres 
veïns i veïnes i pensant en el present i en 
el futur de la nostra ciutat. Bona feina i 
gràcies per estar al nostre costat.

Per un futur millor

grup municipal PSC-CP

Acabem de viure un moment històric, 
l’acord que ha permès investir Carles 
Puigdemont com a president de la Ge-
neralitat i la composició d’un nou Go-
vern.
Des d’ERC Sant Joan Despí, destaquem 
que això permetrà continuar complint el 
mandat democràtic assolit a les urnes i 
el full de ruta que ens durà a la sobirania.
Confiem plenament que el nou Govern 
prioritzarà accions en pro del benestar 
social, malgrat la injusta manca de re-
cursos a la qual està sotmesa la Genera-
litat.
Tenim un nou govern amb sensibilitats 
socials i això serà primordial per als mu-
nicipis catalans, ja que, molts dels ser-
veis que presten depenen dels recursos 
de la Generalitat.
D’altra banda, volem ressaltar que el 
procés sobiranista continua endavant. 
Avancem, incansables, cap a l’estat propi.
Volem recordar el text que l’AMI, de la 
qual Carles Puigdemont fou president, 
va facilitar als regidors per prendre pos-
sessió després de les darreres munici-
pals:
“Per expressió democràtica de la vo-
luntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del pre-
sident i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions 
del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i pro-
clamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE 
I SOBIRÀ.”
Els nostres regidors, el van incorporar. 
Avui, tenim un nou Parlament, tenim 
president i nou Govern. Restem, doncs, 
a la seva disposició. Continuem treba-
llant per exercir l’autodeterminació, per 
tenir un país més just, net i pròsper. Des 
de l’Ajuntament, treballant amb la més 
gran de les fermeses, per Sant Joan Des-
pí.

Continuem!

Acabàvem l’any 2015 convençuts que 
aquest nou any seria el del canvi i hem 
iniciat aquest 2016 observant com els re-
sultats de les eleccions generals i els úl-
tims esdeveniments de la política catalana 
demostren que les coses han començat a 
fer-se de manera diferent i que partits que 
tenen en el seu ADN la defensa dels drets 
socials influeixen ja de forma clara en les 
decisions polítiques.
A Sant Joan Despí s’han produït, en les da-
rreres eleccions, uns resultats que demos-
tren, sense cap dubte, la il·lusió pel canvi 
dels seus veïns i veïnes. En Comú Podem 
va guanyar les eleccions generals del 20 de 
desembre a la nostra població, i va trencar 
la inèrcia, que es repetia des de l’any 1982, 
amb la victòria del mateix partit. I aquesta 
ens sembla una dada d’especial rellevància. 
La tendència s’ha trencat, i ha estat gràcies 
als milers de ciutadans i ciutadanes de Sant 
Joan Despí que han votat per noves formes 
d’entendre i de fer política.
La situació ha canviat i també ha estat grà-
cies a totes les persones que han seguit tre-
ballant en la nostra població, a peu de ca-
rrer, per aconseguir que cada vegada siguin 
més aquells que creuen  que és possible 
recuperar els drets socials perduts i seguir 
treballant per ampliar-los. Persones que 
treballen tots els dies per aconseguir que 
cada vegada siguin més els que participin 
en la vida política de la nostra ciutat, per 
aconseguir obrir la política a la ciutadania.
No obstant això, queda molta feina per fer. 
L’objectiu de fer de la nostra ciutat un exem-
ple d’obertura i transparència en la política 
municipal està lluny encara d’assolir-se. La 
recent publicació d’un estudi sobre el com-
pliment de la llei 19/2104 de Transparèn-
cia, Accés a la Informació Pública i Bon 
govern en l’àmbit local mostra com Sant 
Joan Despí, tristament, queda situada a la 
cua dels municipis més transparents, amb 
una puntuació de 4,5 sobre 15 punts.
Insistim, queda molta feina per fer.

Molta feina per fer
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A partir del próximo mes de febrero 
y gracias a la Ley de Transparencia 
que aprobó el Gobierno del Parti-
do Popular, los ciudadanos de Sant 
Joan Despí podrán conocer de pri-
mera mano cuál es la actividad de 
sus cargos públicos. 
La Ley nos obliga a hacer públicas 
nuestras agendas (también hace 
una especial referencia a la agen-
da del Alcalde)  y desde el Partido 
Popular de Sant Joan Despí lo hare-
mos encantados. Más transparencia 
es sinónimo de una mayor y mejor 
democracia. Y los cargos electos de-
bemos dar cuenta ante la ciudada-
nía de qué hacemos para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos. 
Desde el Partido Popular hemos 
presentado una moción para que la 
Generalitat de Catalunya nos pague 
las deudas que nos debe. Nuestro 
Ayuntamiento, como Administra-
ción más cercana al ciudadano, da 
la cara y se encuentra en primera 
línea de actuación ante los que peor 
lo están pasando. Pero no podemos 
financiar nuestros gastos propios y, 
a la vez, hacer de banco de una Ge-
neralitat que malgasta o no prioriza 
en sus presupuestos. 
Administraciones austeras y al ser-
vicio de las personas, eso es lo que 
defendemos desde el Partido Popu-
lar de Sant Joan Despí. 
Por eso hemos votado a favor de la 
moción en la que pedimos a la Ge-
neralitat que reconsidere el cierre 
de las líneas de P3 en el Baix Llobre-
gat, y además que reduzca la ratio 
de alumnos por clase para favorecer 
así una mejor educación y de mayor 
calidad. 

Más transparencia en 
Sant Joan Despí

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

En el pasado pleno del mes de diciem-
bre quedaron aprobados los presupues-
tos municipales para el año que recién 
estrenamos.
Unos presupuestos que llegaron a nues-
tras manos en plena campaña electoral 
casi sin tiempo de trabajar en ellos, una 
lástima ya que son probablemente los 
documentos que más minuciosamente 
deben ser analizados por un partido en 
la oposición debido a su importancia.
Tras las reuniones con los regidores del 
equipo de gobierno municipal pudi-
mos observar que la línea marcada para 
el año 2016 era más que satisfactoria 
en su mayoría por lo que no pusimos 
objeción a que fuesen aprobados en el 
pleno.
Las partidas presupuestarias que se 
aprobaron nos parecen adecuadas y 
compartimos las políticas que se llevan 
a cabo en las que prima la idea de con-
formar un municipio socialmente más 
justo, solidario, participativo y preocu-
pado por el medio ambiente.
Ens alegra observar que alguns punts 
del nostre programa electoral hagin es-
tat recollits en els projectes a realitzar 
de cara al proper any i volem agrair la 
predisposició de l’equip de govern a fa-
cilitar la nostra participació en aquest 
primer any com a grup municipal.
Però malgrat veure bons propòsits per 
part dels nostres dirigents, això no sig-
nifica que no observarem amb deteni-
ment el compliment d’aquests pressu-
postos, dintre del termini i en la forma 
escaient.
La nostra tasca com a partit en l’oposició 
seguirà vigent i, com vam prometre, 
exercirem una oposició de mà estesa a 
la col·laboració però fiscalitzadora dels 
actes que es duguin a terme amb els di-
ners dels nostres conciutadans.

Una oposición 
responsable

Són demolidores les conclusions dels infor-
mes sobre pobresa i desigualtats, recentment 
publicats. - Com pot ser que en aquests vuit 
anys de “crisi” els més rics siguin més rics i 
els pobres més pobres?  9 de cada 10 euros 
recaptats provenen dels impostos dels treba-
lladors-es.
La pobresa i l’exclusió ha crescut de manera 
alarmant fins al 29,2% de la població. El sa-
lari mitjà ha caigut un 22%, la retribució dels 
directius ha augmentat, i el 10% dels més rics 
ha vist créixer els seus actius un 56%. Som 
el país en què més ha augmentat la desigual-
tat d’Europa, i ens situem entre els cinc més 
desiguals. 
Es cronifica la pobresa, hi ha persones que 
fa anys que no tenen feina, que exhaureixen 
l’atur i altres prestacions. Prestacions que 
estan per sota del llindar de pobresa.  I gent 
que treballant no arriba a final de mes. 
Per justícia social, cal una renda mínima 
garantida, treball digne per a tothom, aug-
mentar els salaris per activar el consum i així 
l’economia. Cal una fiscalitat més justa.
És indignant adonar-se que hi ha molts in-
fants que només han viscut la crisi, que afec-
ta a la seva alimentació, habitatge, educació, 
salut, lleure... Joves i infants que estan crei-
xent patint la pobresa, acumulant dèficits i 
pèrdues. La infància no torna i els estem pri-
vant d’oportunitats irrenunciables.
D’altra banda, però, cal posar de relleu i feli-
citar moltes entitats de Sant Joan Despí  que 
impulsen iniciatives d’emergència social a les 
quals la ciutadania ha reaccionat molt soli-
dàriament.
Des d’ICV-EUiA, i la Regidoria d’Acció so-
cial i Igualtat, impulsem mesures per fer 
front a la situació de vulnerabilitat de les 
famílies que ho necessiten. I seguirem recla-
mant a la resta d’administracions les seves 
responsabilitats.
Ja tenim govern a la Generalitat, tenim con-
sellera de Treball, Afers Socials i Família i és 
urgent que prioritzi radicalment les políti-
ques socials, per fer front a l’emergència so-
cial que pateix el país.

Les desigualtats socials 
augmenten
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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

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

Darrers vídeos incorporats a la programació

NADAL D’ESTRELLES
Activitats de Nadal i Reis

CARNAVAL
Joan Despitoltes ens convida a participar al Carnaval

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Setmana de la Ciència

el temps

El president Mas va anunciar el passat dia 9 
de gener l’acord entre Junts pel Sí i la CUP per 
desbloquejar la investidura del president de la 
Generalitat i posar en marxa el nou Govern 
que permeti anar per feina i tirar endavant 
el país. Aquest acord evita la convocatòria de 
noves eleccions, garanteix l’estabilitat parla-
mentària i la formació de Govern i deixa en 
mans del president Mas l’elecció del diputat 
de Junts pel Sí, que ha assumit el càrrec com a 
nou president de la Generalitat de Catalunya.
El president Mas fa un pas al costat i es posa a 
disposició del nou president, del nou Govern 
i del Parlament de Catalunya per col·laborar 
en tot allò que es cregui oportú sense de-
manar res a canvi i sense ocupar cap càrrec. 
Aquesta ha estat, sens dubte, una decisió di-
fícil i fins a cert punt dolorosa, però és una 
decisió generosa que permet desbloquejar la 
complexa situació política actual i tirar enda-
vant el procés posant, un cop més, els interes-
sos del país per davant dels interessos perso-
nals o de partit. 
L’acord garanteix l’estabilitat i estableix que 
els diputats de la CUP no podran votar en 
el mateix sentit que els grups parlamenta-
ris contraris al procés. Que dos diputats de 
la CUP s’incorporin a la dinàmica del grup 
parlamentari de Junts pel Sí i que la CUP 
assumeixi els seus errors i es comprometi a 
renovar el seu grup parlamentari són també 
productes d’aquest acord que ajudaran a vi-
sualitzar l’inici d’una nova etapa i a deixar 
enrere, que no oblidar, els darrers mesos de 
dubtes i temors sobre la continuïtat del pro-
cés en el qual estem immersos. El president 
Carles Puigdemont té experiència en la ges-
tió i té clar el projecte per a Catalunya: fer 
de Catalunya un país normal, com tots els 
d’Europa, i construir un estat propi al servei 
de la seva gent. En pocs dies en el càrrec, ja 
està fent palès l’encert del president Mas en 
la seva elecció.
Com ell mateix s’ha encarregat de dir, el pre-
sident Mas no es retira de la política i es posa 
al capdavant de la renovació de CDC. El país 
necessita un projecte sòlid per a l’espai polí-
tic que Convergència representa i, és evident, 
que no pot prescindir de qui, a hores d’ara, és 
el seu principal actiu i referent.
Per l’obra de govern i per haver-nos portat 
fins aquí, gràcies president!

Gràcies, president!

Càlid i àrid; no calen més paraules per qualificar 
el passat mes de desembre. Poques vegades s’ha 
observat un període de sequera tan marcat com 
el que es va encetar el passat 4 de novembre. Des 
d’aleshores, i fins al redactat d’aquestes línies 
(entrant a mitjan gener) es pot dir que pràcticament 
no ha plogut gens, i això són més de dos mesos. 
El 2015 ha acabat, doncs, tal com va començar: 
molt sec. Des de l’any 2000 que no plovia tan poc. 
De fet, tots dos anys han estat igual de secs: 398.3 
mm el 2000 i 398.8 mm el 2015. Aquests són els dos 
anys més secs com a mínim dels últims 50 anys.   
També ha estat un any molt càlid. L’hivern no hi ha 
manera que arribi (de moment) amb un novembre i 
desembre extremadament càlids; l’estiu va ser molt 
calorós, amb un juliol rècord, i la primavera també 
va ser càlida. Tan sols febrer, setembre i octubre han 
estat per sota de la mitjana.

DESEMBRE 
DE 2015

Temperatura mitjana: 
12,2ºC
Temperatura màxima: 
20ºC el dia 16
Temperatura mínima: 
4,6ºC el dia 14
Precipitació: 
0,2 mm

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)




