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Mesures per pal·liar la pol·lució
Estalvi energètic, més vehicles elèctrics i sostenibles, instal·lació de 
leds, entre les accions per reduir la contaminació, pàgs. 4-7

Parcs de primera
Torreblanca i Fontsanta, entre els millors dels 37 parcs gestionats per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pàgs.10-11

Resum en imatges del Carnaval 
El Rei Joan Despítoltes s’acomiada, indultat, després d’una setmana 
d’activitats en què han participat milers de ciutadans , pàgs. 18-21

Tecnologia per promoure Jujol
Les principals arquitectures de l’itinerari modernista Jujol incorporen 
codis QR per millorar la informació, pàg. 23

@ajuntamentsantjoandespi

Fe d’errates
El Butlletí de gener de 2016, 
no va incloure, per error, que 
el PP també forma part de 
l’Acord Social de Sant Joan 
Despí en l’article publicat a la 
pàgina 9.
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Tothom ho sap. La contanimació és darrera del canvi cli-
màtic i cada cop afecta més la nostra salut. Cal, doncs, 
començar a prendre accions més contundents, des de tots 

els àmbits, també als pobles i ciutats. Perquè la solució no la po-
dem deixar només en mans dels governs dels diferents països, ja 
que l’aire que respirem, en bona part, pateix l’efecte de l’activitat 
de tots i totes nosaltres. És el cas, per exemple, de la contami-
nació produïda pel trànsit rodat a l’àrea metropolitana de Bar-
celona, on es produeixen quatre milions de desplaçaments en 
vehicles privats. 

El trànsit és respon-
sable del 60% de la 
pol·lució, i la contami-
nació provoca 3.500 
morts prematures 
cada any a l’àrea de 
Barcelona. I no no-

més per malalties pulmonars, sinó també per problemes car-
diovasculars. I per si això fos poc, un informe científic acaba 
de demostrar que el desenvolupament neuronal dels nostres 
nens i nenes també es veu afectat pels fums que s’acumulen a 
l’atmosfera. Una acció decidida contra la contaminació és im-
prescindible no només per millorar l’aire que respirem, sinó per 
avançar cap a a un model de ciutats més sostenibles energèti-
cament. 

A Sant Joan Despí ja fa anys que hi treballem: vam ser pioners 
en l’aplicació d’una ordenança d’energia solar, fem servir l’aigua 
freàtica per al reg, i ja fa anys que apostem per la mobilitat sos-
tenible, amb més transport públic, més bicicleta i més vehicles 
no contaminants (l’Ajuntament acaba d’incorporar una nova 
furgoneta elèctrica i aquest any tindrem la primera electroline-
ra). A tot això, hi sumem accions per reduir la nostra despesa 
energètica, que a poc a poc van donant fruits: en el darrer any 
hem aconseguit rebaixar en gairebé 140.000 euros la nostra fac-
tura de la llum gràcies a les actuacions als equipaments muni-
cipals o a la col·locació de bombetes de leds a fanals i semàfors.

A Sant Joan Despí seguirem treballant en aquest camí, l’únic 
possible per garantir el nostre futur.

Canvis en el consum energètic i 
una nova mobilitat, claus per 

rebaixar la contaminació

Cambios en el consumo energético 
y una nueva movilidad, claves para 

rebajar la contaminación

Antoni Poveda, alcalde

Menys fums per garantir 
la salut i el benestar

Todo el mundo lo sabe. La contaminación está detrás del 
cambio climático y cada vez afecta más a nuestra salud. Hay 
que empezar a hacer acciones más contundentes, desde to-

dos los ámbitos, también en los pueblos y las ciudades. Porque la 
solución no la podemos dejar sólo en manos de los gobiernos de 
los diferentes países ya que el aire que respiramos, en buena parte, 
sufre el efecto de la actividad de todos y todas nosotros. Es el caso, 
por ejemplo, de la contaminación producida por el tráfico rodado 
en el área metropolitana de Barcelona,   donde se producen cuatro 
millones de desplazamientos en vehículos privados.

El tráfico es responsable del 60% de la polución y la contamina-
ción provoca 3.500 muertes prematuras cada año en el área de 
Barcelona. Y no sólo por enfermedades pulmonares, sino tam-
bién por problemas cardiovasculares. Y por si esto fuera poco, un 
informe científico acaba de demostrar que el desarrollo neuronal 
de nuestros niños y niñas también se ve afectado por los humos 
que se acumulan en la atmósfera. Una acción decidida contra la 
contaminación es imprescindible no sólo para mejorar el aire que 
respiramos, sino para avanzar hacia un modelo de ciudades más 
sostenibles energéticamente. 

En Sant Joan Despí ya 
hace años que trabaja-
mos en el tema: fuimos 
pioneros en la aplica-
ción de una ordenanza 
de energía solar, utili-
zamos el agua freática 
para el riego y ya hace años que apostamos por la movilidad sos-
tenible, con más transporte público, más bicicleta y más vehícu-
los no contaminantes (el Ayuntamiento acaba de incorporar una 
nueva furgoneta eléctrica y este año tendremos la primera electro-
linera). A todo esto, sumamos acciones para reducir nuestro gasto 
energético, que poco a poco van dando frutos: en el último año 
hemos conseguido rebajar en casi 140.000 euros nuestra factura 
de la luz gracias a las actuaciones en los equipamientos municipa-
les o en la colocación de bombillas de leds en farolas y semáforos.

En Sant Joan Despí seguiremos trabajando en este camino, el úni-
co posible para garantizar nuestro futuro.

antonipovedaAntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD
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EL TEMA

Un futur més net a l’horitzó
L’administració local multiplica en els darrers anys les accions per lluitar contra la 

contaminació amb iniciatives que van des de l’estalvi energètic al desenvolupament 
de polítiques que afavoreixen la mobilitat sostenible

Ara fa quatre anys l’Ajuntament va posar en 
marxa l’Oficina d’Energia amb l’objectiu 
d’aplicar criteris més eficients i sosteni-

bles en el consum municipal d’electricitat, gas 
i agua. Una ingent feina que implica polítiques 
que van de la instal·lació d’enllumenat més efi-
cient, a la promoció de vehicles més sostenibles, 
com els elèctrics, el reajustament de les potèn-
cies en els equipaments municipals o la formació 
de personal municipal perquè apliquin criteris 
d’eficiència. A més de la reducció de la factura, 
la gran aposta és aconseguir una ciutat més neta, 
més lliure de contaminació. Ara que tenim a la 
porta de casa els efectes del canvi climàtic els ja 
no podem posar fre, ans el contrari, hem de pré-
mer l’accelerador.

Mesures que ja són una realitat
En xifres purament econòmiques, la feina de 
l’Oficina d’Energia ha permès que el 2015 s’hagi 
arribat, de nou, a un estalvi en la factura de la llum 
de 136.747 euros  (770.417 kWh menys respecte 

a l’any anterior), i es confirma una tendència que 
es va iniciar el 2013. En tres anys, s’ha aconse-
guit reduir el consum en 1,6 milions de kWh, que 
equival a deixar d’emetre 400 tones de CO2. Una 
reducció que agraeix la butxaca i la nostra salut. 
Pel que fa a la factura del gas i de l’aigua, a partir 
d’aquest any s’introduiran millores en les con-
tractacions que afavoriran 
un estalvi, com per exem-
ple l’entrada en vigor –en el 
cas del gas– d’un preu uni-
tari gràcies a un conveni 
amb l’Associació Catalana 
de Municipis.
Aquestes mesures ens aju-
daran a arribar als objectius impulsats en el marc 
del Pacte europeu d’Alcaldes (constituït el 2008) 
que, entre d’altres, preveu la reducció del 20% de 
les emissions el 2020, i també als que marca el 
Consell de Municipis Metropolitans per a la Llui-
ta contra la Contaminació Atmosfèrica creat el 
desembre de 2015.

Evolució del consum*

*Les dades fan referència al consum en equipaments municipals i l’enllumenat públic

2014 2015
1.447.858 euros
9.044.834 kWh

1.311.111 euros
8.274.417 kWh

El 2015 l’Ajuntament ha estalviat més de 136.000 en la factura de la llum

En tres anys, hem estalviat 1,6 
milions de kWh, l’equivalent a 

emetre 400 tones de CO2

Estalvi
136.747 euros
770.417 kWh
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Accions que ajuden a la reducció de la 
despesa i eviten emissions contaminants

Substitució d’òptiques de leds als semàfors i en l’enllumenat públic

Molt aviat les òptiques dels semàfors de la 
ciutat incorporaran tecnologia led, que re-
dueix en un 85% el consum. Amb una vida 

útil teòrica de 50.000 hores (davant de les 8.000 ho-
res de les actuals òptiques) les òptiques leds milloren 
també la seguretat, ja que són més visibles en condi-
cions climatològiques adverses (pluja o sol directe als 
ulls) i es fonen menys que les tradicionals. L’any pas-
sat es van substituir 73 òptiques, fet que ha permès 
reduir la factura en 1.730 euros, tot evitant  l’emissió 
de 3,5 tones de CO2. L’enllumenat públic també està 
notant aquest canvi. De fet, tots els carrers que s’han 
reformat darrerament ja incorporen leds. En els da-
rrers mesos s’han instal·lat 120 lluminàries amb tec-
nologia led, les últimes al carrer José A. Goytisolo i al 
passeig del Canal. Això permetrà reduir la factura en 
8.700 euros i estalviar l’emissió de 18 tones de CO2 
l’any. Per calcular les emissions, s’ha tingut en comp-
te el mix elèctric (conjunt de fonts d’energia que ge-
neren electricitat) provisional de 2014 a l’espera de 
disposar del corresponent a 2015.

Monitorització de consums
La monitorització del consum també comença a ser 
clau. L’Oficina de Energia està començant a instal·lar 
analitzadors de consum que, a través d’una aplicació 
en el mòbil, permeten fer un seguiment a distància 
d’aquest consum i determinar d’una manera molt 
precisa què està provocant els augments en el con-
sum. Aquesta monitorització s’aplica de moment en 
un espai com el poliesportiu Salvador Gimeno, equi-
pament que consumeix molta energia. 
La ciutadania també ha pogut fer un seguiment del 
consum que fan a casa a través d’uns mesuradors, els 
Efergys, que l’Ajuntament els ha cedit temporalment. 
En el darrer any els ciutadans i els comerços han par-
ticipat en les campanyes de sensibilització engegades 
pel Departament de Medi Ambient que, no només 
ha permès als ciutadans conèixer  els seus hàbits de 
consum, sinó que, a més, han rebut formació per re-
duir la despesa a casa. 

En els darrers mesos s’han substituït 120 lluminàries per altres de tecnologia led en 
l’enllumenat, fet que permetrà reduir 8.700 euros i evitar l’emissió de 18 tones de CO2 l’any

En la fotografia superior, un operari instal·lant la tecnologia led en un 
dels fanals del carrer José A. Goytisolo; un semàfor –també amb leds– 
al barri de Torreblanca, i a sota, un mesurador Efergy instal·lat en un 
domicili 

120 nous punts leds

73 òptiques de semàfors

control energètic
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La mobilitat, també lliure de fums
L’objectiu, moure’s per la ciutat contaminant menys

Potenciar els camins escolars; ampliar la flota municipal de vehicles elèctrics;  
un nou projecte per incentivar que els joves utilitzin bicicletes elèctriques o la 

incorporació d’un autobús elèctric, algunes de les mesures més destacades per 
promoure desplaçaments més sostenibles

La manera com ens desplacem cada dia també implica 
més o menys emissions contaminants a l’atmosfera. 
Per això, en els darrers anys l’Ajuntament ha incre-

mentat les accions per afavorir una mobilitat més sos-
tenible. Molts són els projectes que s’han tirat endavant 
amb la col·laboració ciutadana.
Ara fa cinc anys, l’Ajuntament va impulsar, juntament 
amb la comunitat educativa, els coneguts com ‘Camins 
escolars’, itineraris segurs fins a les escoles per promou-
re que els infants anessin a peu o en bicicleta a l’escola. 
Senyalització a la calçada, reforç dels senyals de trànsit, 
creació de passos de vianants elevats... van ser algunes 
de les accions que es van dur a terme per fer aquests 
camins més segurs. Ara és moment de fer un nou pas 
amb més accions que incrementin l’accés de manera sos-
tenible a les escoles. És per això que l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha fet un 
estudi amb l’escola Joan Perich i Valls per impulsar més 
iniciatives encaminades a aconseguir que els desplaça-
ments siguin més sostenibles. 

A l’escola a peu
S’ha escollit aquesta escola per diferents motius, entre 
els quals es troba la gran implicació del centre en les 
activitats relacionades amb la mobilitat sostenible, com 
per exemple el ‘Dijous amb bici’. A més d’intervencions 
urbanístiques per millorar les cruïlles, l’amplada dels ca-
rrers, etc. una de les propostes és la creació del ‘Bus a 
peu’. Com si es tractés d’un autobús de veritat, faria el seu 
recorregut recollint els alumnes en parades establertes 
de manera que l’infant “pujaria al bus”. Diferents adults 
s’encarregarien de “recollir” els infants en cada parada 
fins a l’escola.
Seria una manera de promoure la convivència i els des-
plaçaments sostenibles, a més de resoldre un dels pro-
blemes que més tira enrere els pares i mares a l’hora de 
deixar anar a l’escola els seus fills sols: la perillositat. Ara 
és moment d’implicar la comunitat educativa en aquest 
projecte perquè totes les escoles de la ciutat puguin ser 
encara més sostenibles, també en els seus desplaçaments. 

Al col·le, caminant. L’Ajuntament està fent un estudi sobre el 
funcionament del camí escolar fins a l’escola Joan Perich i Valls

Bicis elèctriques per als joves. Aviat també es posarà en mar-
xa un nou projecte que posarà a l’abast dels joves bicicletes elèc-
triques cedides per l’Àrea Metropolitana perquè les puguin provar 
durant un temps i comprovar els seus beneficis. Estigueu atents 
perquè el projecte es posarà en marxa a partir d’questa primavera. 
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L es ciutats han trobat un aliat en els vehicles no contami-
nants per reduir les emissions a l’atmosfera. Sant Joan 
Despí és pioner en la implantació de mesures que estan 

afavorint la utilització de modes de transport més sostenibles. 
Un d’aquests és la incorporació del primer autobús amb mo-
tor 100% elèctric del servei de Nitbus, les línies nocturnes que 
donen servei a 18 municipis metropolitans, dues de les quals, 
la N12 i N15, passen per Sant Joan Despí. L’alcalde de Sant 
Joan Despí i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, va presentar el 16 
de febrer aquest vehicle i va anunciar que “l’AMB té previst 
incrementar progressivament el nombre d’autobusos 100% 
elèctrics, especialment a la flota del Nitbus, atesos els grans 
avantatges que presenten per al transport  nocturn”. El vehi-
cle adquirit per l’empresa Baixbus (concessionària de les línies 
nocturnes, entre d’altres) no emet contaminants com el diòxid 
de carboni, els òxids de nitrogen o les partícules fines, i és molt 
silenciós, fet que el fa especialment indicat per al transport 
nocturn. 

La flota municipal de vehicles elèctrics s’ampliarà
L’aposta pels vehicles elèctrics també s’està concretant amb al-
tres iniciatives. Si al gener l’Ajuntament va adquirir una furgo-
neta que fa servir el Departament de Via Pública, aquest any la 
Policia Local comprarà dues motocicletes elèctriques. I un altre 
vehicle 100% lliure d’emissions que a la ciutat té un gran pes és 

El transport públic i els serveis 
municipals, sostenibles
Primer bus 100% elèctric a les línies nocturnes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

la bicicleta. Segons va assenyalar Poveda “en l’actualitat no-
més un 1,5% de tots els desplaçaments diaris a l’àrea metro-
politana es fan en bicicleta i volem assolir el compromís de 
doblar aquesta xifra el 2019 i arribar, com mínim al 3% o 
4%”. Per potenciar aquest mode, l’AMB i l’Ajuntament treba-
llen en l’ampliació del carril bici de l’avinguda de Barcelona, i 
també aviat, segons va anunciar el vicepresident de Mobilitat 
i Transport, es posarà en marxa una nova campanya que sub-
vencionarà, amb 250 euros, l’adquisició de bicis elèctriques. 
Aquesta és la tercera convocatòria d’ajudes (les subvencions 
es donaran a un total de 1.000 unitats amb un preu màxim 
de 1.350 euros) que fa l’ens metropolità. En aquesta línia de 
subvencions també us podeu beneficiar de les ajudes, de fins 
a 200 euros, que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-
risme a través del Plan Movea.  Per últim, està previst que a 
final d’aquest any entri en servei un punt de recàrrega ràpida 
de vehicles elèctrics al costat de la benzinera del barri de Re-
sidencial Sant Joan. En aquesta electrolinera es podrà recarre-
gar la bateria del cotxe en aproximadament mitja hora.

Aquest és el primer vehicle elèctric que ha adquirit l’Ajuntament

La policia local incorporarà aquest any dues motocicletes elèctriques

Presentació del bus elèctric que circularà per línies del Nitbus



8

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

Les línies que donen servei a la ciutat han transportat més de 8 milions de passatgers 
durant l’any passat • El transport públic consolida l’ascens iniciat el 2010

Nou rècord d’usuaris d’autobús el 2015
Les línies que més creixen a Sant Joan Despí: la N15 i la L10

Cada vegada són més els ciutadans i ciutadanes que han tro-
bat en el transport públic el seu aliat poer moure’s. Així 
ho posa de relleu el balanç de les dades de passatgers del 

transport públic que el vicepresident de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, va presentar el 25 de gener. 
En el cas de les deu línies que passen per Sant Joan Despí (s’han 
tingut en compte les operades per TMB i Baixbus, ja que hi ha 
més línies però només tenen parada a l’Hospital Moisès Brog-
gi), totes han augmentat els percentatges d’utilització. Així, el 
2015 les línies diürnes (L46, L52, L77, L79, L10, 63, 78 i 157) han 
transportat 4.928778 viatgers i les nocturnes 493.341, el que re-
presenta un creixement mitjà d’un 3,36% i un 4,45% respectiva-
ment. Curiosament, la que més ha augmentat ha estat la N15, un 
5,9% (235.875 passatgers), seguida de prop per la L10 (un 5,7%) 
que ha transportat 1.612.425 usuaris. L’increment queda palès en 
la resta de línies: la urbana L46 ha pujat un 4,6% (936.534 passat-
gers), la L77 un 3% (358.003 viatgers), la N12 un 3% (258.466), la 
L79 un 2,2% (960.512) i la L52 un 1,3% (1.061.304). Pel que fa a 

les línies gestionades per Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB), les xifres indiquen que la 63 ha pujat un 3,9% (amb un 
total de 1.782.134 viatgers el 2015) mentre que la 78 i la 157 han 
baixat un 5,5% i 19,5% respectivament.

Tendència constant a l’alça
Tal com va explicar Poveda, “la tendència a l’alça és un fet con-
firmat, tot i que encara preocupa l’augment, també, del vehi-
cle privat”.  Com podeu veure al gràfic que acompanya aquesta 
informació (que recull les dades de 2010 i 2015), la tendència a 
l’alça és un fet constatat. En aquests darrer sis anys, almenys en 
el que respecta a Sant Joan Despí, l’ascens ha estat imparable, i la 
resposta, en línies “noves”, com la L79, que funciona des del 2010, 
ha estat espectacular arribant a gairebé un milió d’usuaris.
D’altra banda, des d’aquest mateix mes ja tenim una nova guia 
del transpot públic actualitzada que es pot recollir  a l’OAC (Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania) de l’Ajuntament i en d’altres equi-
paments municipals com els centres cívics, els mercats munici-
pals, el Casal de Joves, etc.

L46

L79

L52

L77

L10

N12

N15

157

63

78

1.612.425
1.465.689

*La L79 va entrar en funcionament el novembre de 2010 / La línia 157 va reduir el recorregut al 2012 fins al carrer Ernest Lluch, a Barcelona

*

*

Balanç de passatgers  2010 i 2015

LA CIUTAT
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El año pasado se destinaron 35.580 euros para dar cobertura a 434 solicitudes de ayudas 
para el pago de luz, agua y gas, y 20.000 para atender casos relacionados con la vivienda

El Ayuntamiento duplica en 2015 las 
ayudas al pago de suministros

Acciones contra la pobreza energética

El presupuesto destinado a ayudar a las per-
sonas más vulnerables se ha aumentado 
año tras año desde que se inició la crisis. 

A pesar de que las cifras indican que el paro ha 
disminuido, paradójicamente cada vez son más 
las familias que tienen problemas para hacer 
frente al pago de suministros como la luz, el 
agua o el gas. Si en 2014 el Ayuntamiento dedicó 
16.000 euros para dar respuesta a 187 ayudas, en 
2015 la cifra se duplicó hasta los 35.580 euros 
(434 solicitudes) para afrontar la pobreza ener-
gética. También aumentaron las consultas sobre 
problemáticas relacionadas con la vivienda. En 
2015 se atendieron casi 400 casos relacionados 
con esta cuestión. En siete casos el Ayuntamien-
to participó en evitar desahucios consiguiendo 
que estas familias pudieran continuar en su vi-

vienda en régimen de alquiler. Además en 2015 
se destinaron casi 20.000 euros para atender 42 
ayudas relacionadas con el alquiler, la hipoteca 
y el alojamiento alternativo, mientras que en 
2014 se concedieron 25 ayudas de 12.000 euros 
en total. También se realizaron 175 informes 
sociales para facilitar las ayudas al alquiler que 
tramita la Oficina Local d’Habitatge (ubicada en 
el Centre Cívic Les Planes). En los últimos años 
se han puesto en marcha servicios que ayudan 
a resolver conflictos relacionados con la vivien-
da, como la Oficina Local d’Habitatge, el Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, ubi-
cada al Consell Comarcal, o el Servei Municipal 
d’Orientació Jurídica, en el Àrea. En el caso de 
los últimos dos, son los servicios sociales los que 
derivan a los ciudadanos.

En 2015 se atendieron  casi 400 demandas 
relacionadas con la vivienda

L’Ajuntament demana la connexió de les línies 
del Trambaix i del Trambesòs

El Ple celebrat el 28 de gener va aprovar una moció que dóna 
suport a la connexió de les línies del Trambaix i el Tram-
besòs. Això  significaria, segons l’alcalde, Antoni Poveda, 
“una important millora per a la mobilitat de la ciutadania 
del nostre municipi” a través d’un sistema de transport molt 
utilitzat a la ciutat, ja que arriba als diferents barris i els con-
necta amb Barcelona i municipis veïns com ara Cornellà, Es-
plugues o l’Hospitalet. La moció recorda que el Pla Director 
d’Infraestructures (PDI) realitzat per l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) per al període 2011-2020 té previst con-
nectar ambdues línies amb l’objectiu de donar continuïtat a la 
xarxa entre les places de Francesc Macià i Glòries. L’Ajuntament 
considera que és imprescindible apostar pel transport públic 
per reduir la contaminació atmosfèrica que pateixen les ciutats 
de l’entorn metropolità. La moció va ser presentada pel PSC, 
ICV-EUiA, Sí que es Pot i CiU, i  va comptar amb el suport de 

A la imatge, el tramvia passant per la parada de Bon Viatge

Ciutadans mentre que el PP va votar en contra en considerar que 
Barcelona ja ha fet pública aquesta connexió, i ERC es va abstenir, 
a l’espera dels estudis tècnics.

La unió milloraria notablement la mobilitat a l’àrea metropolitana i reduiria la contaminació
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L’enquesta de satisfacció publicada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona indica que els 
usuaris valoren, sobretot, la tranquil·litat, el tipus de jardineria, el disseny o la neteja

Parcs de notable alt
Els parcs santjoanencs reben una nota per sobre de la mitjana dels metropolitans

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat recen-
tment l’Enquesta de Satisfacció dels Usuaris dels 37 
parcs que gestiona l’ens metropolità, entre els quals es 

troben el de la Fontsanta i el de Torreblanca, situats al terme 
municipal de Sant Joan Despí.
Els usuaris han posat als nostres espais verds de referèn-
cia una nota de 8,2 en el cas de Torre-
blanca i de 8,1 al de Fontsanta (tan sols 
superats pel Jardí Botànic Històric de 
Barcelona que obté un 8,3) respecte a la 
qualitat percebuda, mentre que la mitja-
na metropolitana és de 7,5. En tots dos 
casos la qualitat percebuda és superior 
a l’esperada ja que, per exemple, en el cas de Torreblanca 
l’expectativa és de 7,7 mentre que la percepció arriba al 8,2. 
Tot i que a la pàgina següent trobareu més detall de les pun-
tuacions que donen els usuaris, a grans trets, un dels aspectes 
que més valoren és la tranquil·litat (un 9,1 per a Torreblanca 
i un 8,7 per a Fontsanta, la mitjana metropolitana és de 8,3); 
la jardineria (un 8,4 per a Torreblanca i un 8,1 per a Fontsan-
ta, la mitjana és de 7,5); la neteja general dels espais (un 8,1 
per a Torreblanca i un 7,7 per a Fontsanta, la mitjana és de 
7,2); el disseny del parc (un 8,4 per a Torreblanca i un 8,2 

per a Fonstanta, la mitjana és de 7,6) o l’ambient i la gent que 
acostuma a visitar el parc (un 7,9 per als dos, la mitjana és de 
7,4). També es valora molt positivament el mobiliari urbà, els 
jocs infantils o l’enllumenat, tots per sobre del 7. Cal destacar 
que en el cas de Torreblanca, tret de l’ítem de la proximitat 
que el valoren amb un 7,8 i la mitjana metropolitana és de 

8, en la resta supera amb escreix 
la puntuació mitjana dels 37 parcs 
que gestiona l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Espais de passeig i descans
Índexs a banda, l’enquesta recull al-

tres aspectes relacionats amb els hàbits dels visitants. Si en el 
cas de la Fontsanta el 45,8% dels enquestats afirma que hi va 
diàriament, normalment per passejar o descansar (un 36,6%) 
o per portar el gos (un 17,6%), els hàbits a Torreblanca són 
uns altres: un 23% visita cada dia el parc i un 25% ho fa de 
manera ocasional, i el motiu principal d’anar-hi és passejar o 
descansar (un 45%) tot i que també són moltes les persones 
que l’escullen per portar-hi els infants, un 23%. I una altra 
diferència, tot i que petita: la Fontsanta és més visitada per 
homes (un 51,5%) i el de Torreblanca per dones (un 53,8%).

El parc  de la Fontsanta i el de Torreblanca obtenen una puntuació de 8,1 i 8,2 respectivament en relació a la qualitat que perceben els usuaris

Fontsanta i Torreblanca, 
al capdamunt del rànquing de 

parcs metropolitans
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Parc de la Fontsanta                 

Qualitat esperada:  

Qualitat percebuda: 

La tranquil·litat:  8,7 (8,3)

La proximitat:  7,8 (8)

El disseny del parc:  8,2 (7,6)

La jardineria:  8,1 (7,5)

Gent que hi va, ambient:  7,9 (7,4)

Comportament dels altres:  7,2 (6,7)

Mobiliari urbà:  7,7 (7,2)

Neteja general:  7,7 (7,2)

Jocs infantils:  7,3 (7)

Enllumenat:  7,1 (6,3)

Serveis del parc:  5,9 (6,2)

Senyalització interna:  6,5 (5,9)

Seguretat:  6,9 (5,7)

* Puntuacions sobre un màxim de 10 punts. Entre parèntesis, la puntuació 
mitjana dels 37 parcs gestionats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Qualitat esperada:  

Qualitat percebuda:  

La tranquil·litat:  9,1 (8,3)

La proximitat:  7,8 (8)

El disseny del parc:  8,4 (7,6)

La jardineria:  8,4 (7,5)

Gent que hi va, ambient:  7,9 (7,4)

Comportament dels altres:  7,7 (6,7)

Mobiliari urbà:  7,9 (7,2)

Neteja general:  8,1 (7,2)

Jocs infantils:  7,4 (7)

Enllumenat:  7(6,3)

Serveis del parc:  6,6 (6,2)

Senyalització interna:  6,4 (5,9)

Seguretat:  6,9 (5,7)

7,9 (7,3)*

8,1 (7,5)

7,7 (7,3)

8,2 (7,5)

 Parc de Torreblanca
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Portal de transparència
Garantir l’accés de la ciutadania a la informació pública i afavorir 
la participació. Amb aquests dos objectius s’ha posat en marxa 
el portal Govern Obert i Transparència, al qual es pot accedir a 
través del web municipal sjdespi.cat. Els continguts s’aniran am-
pliant però ja es pot consultar prop del 70% dels recursos que for-
maran part d’aquesta eina que agrupa serveis, tràmits i informa-
ció pública d’interès. Tot i que una bona part dels continguts ja 
es podien consultar al web, amb aquesta nova eina és més senzill 
l’accés a la informació. Però aquesta no ha estat l’única novetat en 
aquest àmbit ja que ara les sessions plenàries es poden seguir en 
streaming (emissió en directe) a través del web municipal i també 
es pot consultar l’agenda setmanal de l’alcalde.

El centre sanitari obre una nova Unitat de Preingrés que serveix per drenar els pacients 
ingressats al Servei d’Urgències i que estan pendents d’assignació de llit a planta

L’Hospital Moisès Broggi reordena 
els espais i obre 56 nous llits

Reubicació dels espais per adaptar-se a les noves demandes assistencials

El portal, que es pot consultar a través del web sjdespi.cat 
ofereix serveis, tràmits i informació pública d’interès

L’Hospital de Sant Joan Despí compta 
amb 56 llits més després de la readap-
tació dels espais a les noves necessi-

tats assistencials. L’alcalde, Antoni Pove-
da, i les tinentes d’alcalde Belén García i 
Judith Riera, van visitar les instal·lacions 
ampliades el passat 5 de febrer. En la vi-
sita, l’alcalde va remarcar que aquestes 
actuacions “s’han dut a terme gràcies a 
recursos propis i a l’esforç de l’equip di-
rectiu, per tal de resoldre els problemes 
que s’havien generat. Cal, però, abocar-
hi més dotació econòmica i, sobretot, 
ampliar l’equip professional. Per això 
demano al conseller de Salut, Toni Co-
mín, que doni solucions a la manca de 
recursos humans després de tants anys 
de retallades”.
La reubicació de serveis ha permès 
l’obertura d’una nova unitat que donarà un 
millor servei als usuaris, especialment du-
rant el període de Pla Integral d’Urgències 
de Catalunya (PIUC), un dispositiu que 
reforça els recursos assistencials habituals 

en les èpoques de més demanda d’atenció 
sanitària. Amb la reubicació dels Serveis 
d’Al·lèrgia i la Unitat de Fibromiàlgia i Fa-
tiga Crònica (ara a la planta 2, bloc blau) 
i altres despatxos, s’han guanyat 38 llits 
més en dues unitats d’hospitalització a la 
planta 3. D’altra banda, unes obres han 
donat lloc a una Unitat de Preingrés, amb 
12 llits més, una àrea destinada a l’atenció 

de pacients pendents d’ingrés a una uni-
tat d’hospitalització, provinents del Servei 
d’Urgències. 
La reubicació d’altres serveis ha per-
mès també disposar de 6 llits més 
d’hospitalització a la planta 1, i a l’Hospital 
de Dia, ara connectat amb la Unitat de 
Preingrés, la reforma ha fet que es disposi 
de 4 butaques més de tractament. 

L’alcalde, Antoni Poveda, durant una visita realitzada a l’espai ampliat de l’hospital 



13

2.0
99

2.0
44

1.9
95

1.9
51

1.9
51

1.9
97

2.0
32

2.0
04

1.9
44

1.9
15

2.1
63

2.1
99

La mayoría de las personas que han encontrado trabajo se concentra en la franja de 
edad de entre 40 y 54 años, el colectivo más castigado por el desempleo

El año 2015 acaba en la ciudad con 
248 personas menos en el paro

Aunque aún queda mucho por hacer, poco a 
poco la cifra de personas desempleadas va dis-
minuyendo. Sant Joan Despí cerró 2015 con 

1.915 personas sin trabajo, 248 menos que en enero 
de ese mismo año cuando los desempleados ascendían 
a 2.163. La tasa de paro en diciembre fue del 12,14% 
mientras que en enero se situaba en el 13,90%. Uno 
de los indicadores más positivos es que precisamente 
el paro ha disminuido entre las personas con edades 
comprendidas entre los 40 y 54 años, el más castigado 
por el desempleo, pasando de 877 en enero a 755 en 
diciembre. Lo mismo sucede con las personas de en-
tre 25 y 39 años (el segundo con más problemas para 
encontrar un empleo) que ha pasado de 617 a 508. Por 
sectores, el de servicios es el que absorbido a un mayor 
número de personas (129 menos) seguido de la indus-
tria (56 menos) y de la construcción (52 menos).
El número de personas desempleadas continúa siendo 
superior entre las mujeres: en enero había 1.140 muje-
res sin trabajo y en diciembre la cifra era de 1.060. En 
el caso de los hombres se ha reducido de 1.023 a 855.

Por sectores, el de servicios es el que ha absorbido a mayor número de desempleados

13
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Anunci aparcament Mercè Rodoreda 2016.pdf   1   29/1/16   13:31

Quatre centres educatius de Sant Joan Despí participen en la iniciativa Be an 
Entrepreneur, un programa d’emprenedoria en anglès

Estudiants plurilingües i emprenedors
El projecte arriba a prop de 200 alumnes de secundària i cicles formatius

Es pot aprendre a ser emprenedor? 
En aquesta missió estan immer-
sos els prop de 200 alumnes de 

secundària i cicles formatius dels insti-
tuts Jaume Salvador i Pedrol, Francencs 
Ferrer i Guàrdia, l’Ateneu Instructiu 
i el Gran Capità que participen en el 
programa Be an entrepreneur, una ini-
ciativa impulsada per l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí amb la Fundació Es-
cola Emprenedors. I no només aprenen 
sobre emprenedoria, sinó que, a més a 
més, ho fan en anglès.
Des que es va iniciar el curs, l’alumnat 
participa, dins de l’horari lectiu, en ses-
sions on es fomenta la creativitat, el tre-
ball en equip, la capacitat de liderar un 
projecte, etc. Tot amb l’objectiu de des-
pertar una inquietud emprenedora que 

els pugui ajudar, en un futur, a muntar 
el seu propi negoci. De fet, al final del 
curs els joves estudiants presenten el 
seu propi projecte de negoci. Aquest és 

el tercer any que es fa aquest programa 
formatiu que ha tingut molt bona aco-
llida, tant per part del professorat com 
dels alumnes santjoanencs.

Alumnes del programa fent la presentació dels projectes que han preparat
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L’Ajuntament aprova noves ajudes per modernitzar els mercats, bonificar la taxa 
d’obertura comercial i per a la contractació de persones desocupades

Noves ajudes per incentivar 
l’activitat econòmica a la ciutat

L’Ajuntament acaba d’aprovar tres noves subvencions que 
ajudaran a la reactivació econòmica en la ciutat. Les ajudes 
al comerç de proximitat se centren en dos àmbits: els mer-

cats municipals i les noves obertures de comerços. D’una banda, 
es donaran subvencions per a la modernització de les parades en 
l’àmbit de la gestió i la millora de la imatge. Les parades obertes 
des d’abans del 31 de desembre de 2015 podran beneficiar-se de 
fins al 75% del cost de la inversió de millora (amb un màxim de 
300 euros) i les que ho hagin fet posteriorment també es podran 
beneficiar el 75% del cost però amb un màxim de 750 euros. L’altra 
línia de subvencions adreçada al petit comerç permetrà reduir en 
un 50% l’import de la taxa d’obertura als negocis que s’ubiquin 
en els carrers que no formen part dels principals eixos comercials  
(podeu consultar els carrers en les bases de la subvenció), mentre 
que si l’opció és obrir un negoci en els eixos comercials la sub-
venció arribarà al 100%. En tots dos casos, l’import màxim de la 
subvenció serà de 300 euros.

Subvencions a la contractació
La reactivació econòmica també passa per les ajudes a la contrac-
tació. L’Ajuntament ofereix a les empreses un incentiu d’un màxim 
de 2.500 euros perquè contractin persones aturades durant un pe-
ríode mínim de sis mesos. Es prioritzarà la contractació de perso-
nes més vulnerables com majors de 45 anys, aturats de llarga dura-
da, persones amb discapacitat, etc. Les bases es podran consultar a 
partir del 7 de març al web municipal i al de Promodespí. 

Promoció del petit comerç i incentius per afavorir la contractació 

Noves càpsules del Club de Feina per 
trobar un lloc de treball
La formació continua sent una de les peces claus per 
millorar l’accés al mercat laboral. El Club de Feina –
ubicat a Promodespí–  ens ajuda en la recerca de feina 
amb tallers de curta durada anomenades càpsules for-
matives. Les més immediata porta com a títol Coneix 
les eines low cost pel teu màrqueting digital (14 de març, 
de 9.30 a 12.30 h). A més, el Casal de Joves El Bulevard 
també programa un  sobre ocupació: Quina oferta for-
mativa hi ha? (16 de març, a les 18 h). 

Construcció de les marquesines a les 
andanes de l’estació de Rodalies
Les obres per millorar l’estació de tren de Sant 
Joan Despí continuen al ritme previst. Segons 
ha informat Renfe, executora de les obres, el 
passat 29 de febrer es va iniciar una nova fase 
amb més afectació entre els passatgers que uti-
litzen el tren. Es tracta de la construcció de les 
marquesines protectores de les andanes, amb la 
qual cosa la mobilitat en aquests espai es veurà 
afectada. 

Les ajudes pretenen dinamitzar el comerç local
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ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
MATRÍCULA 

CURS 2016-2017:

QUE ES PODEN SOL·LICITAR

Escola ESPAI 3  
Tel. 93 373 24 04
Fax 93 477 35 98
C/ de St. Martí de l’Erm, s/n
e-mail: a8041684@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/elnostreespai3/

Escola ROSER CAPDEVILA
Tel. 93 373 40 01 / Fax 93 373 62 61
C/ dels Frares, 1
e-mail: a8071147@xtec.cat
http://www.escolarosercapdevila.cat

Escola PAU CASALS
Tel./Fax 93 373 34 60

http://www.escola-paucasals.cat

Escola J. PERICH i VALLS
Tel./Fax 93 477 31 15
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
e-mail: ceipjoanperich@xtec.cat
http://www.blocs.xtec.cat/escolajoan
perichivalls

Escola SANT FRANCESC D’ASSÍS
Tel. 93 373 24 15
Fax 93 477 15 60
Riera d’en Nofre, 1
e-mail: a8026567@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/santfrancescdassis

ESCOLES

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia
P3: disposem de tècnic

en educació infantil

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia només a

Infantil: 3, 4 i 5 anys

2n, 3r, i 6è

Primària: 1r a 6è
Centre de doble línia

NIVELLS L. ESTRANGERA

Anglès:
Escola GEP (Grup 
Escolar Plurilingüe)

A partir de P3 (Ed. infantil)
AICLE en anglès (des de P5)
Projecte “Sharing to learn”

Fràncès a cicle superior

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Projecte: growing up 
together

Anglès:
A partir de P3

(Ed. Infantil)

Acollida matí de 7.30 a 9 h
i tarda de 16.30 a 18 hores
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca
Sala psicomotricitat/
Poliesportiu Francesc Calvet

Acollida segons la demanda matí i 
tarda, i hores a convenir
Menjador amb cuina pròpia
Aula d’acollida / Biblioteca
Gimnàs cobert / Acompanyament 
i recollida d’alumnes (Esplai)

Acollida matí de 7.30 a 9 h i de 

Menjador (cuina pròpia) i 
activitats en anglès
Biblioteca / Gimnàs
Sala Psicomotricitat

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 h. Acompanyament i/o 
recollida d’alumnes (esplai). 
Menjador (cuina pròpia). Natació 
escolar (de P3 a 2n). Gimnàs / 
Sala Psicomotricitat / Biblioteca

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 hores (esplai el Nus)
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca/Gimnàs
Sala Psicomotricitat

SERVEIS

Futbol
Manualitats
Ludoteca
Anglès
Altres segons demanda

Natació, anglès, cuina en anglès,
Dansa, Robòtica, Rítmica
Tècniques d’estudi, fang
Manualitats
Balls llatins per a pares i mares
Iniciació a l’esport

Natació (3r. a 6è) / Dansa
Robòtica / Minimúsics
Teatre / Anglès
Iniciació a l’esport
Atletisme / Cuina
Patinatge

Teatre / Dansa
Anglès  (Kith English Institute ) 
Futbol / Natació
Expressió plàstica Guitarra
Iniciació esportiva
D’altres segons demanda

AMPA Activitats
Extraescolars

■ Atenció
 psicopedagògica

■ Orientació escolar i
 professional cicle
 superior

■ Professor/a de reforç

■ Servei municipal de
 salut escolar
 (revisions mèdiques)

■ Associacions de HORARI

(Programades a cada inici del curs)

Matí de 9 a 12.30 hores

Tarda de 15 a 16.30 hores

Anglès:
Escola GEP (Grup 
Escolar Plurilingüe)

A partir de P3 (Ed. infantil)

Serveis comuns a totes les escoles

93

 

477

 

00

 

51
Als centres públics d’infantil-primària i al Departament
d’Educació de l’Ajuntament.

 

Sobre centres concertats:
es pot sol·licitar en els mateixos centres.

www.gencat.cat · www.sjdespi.cat

INFORMACIÓ

• Del 30 de març al 7 d’abril
 per al segon cicle d'educació infantil,  educació primària i ESO.

Preinscripció

• Full de preinscripció degudament emplenat.
• Data de naixement acreditada (fotocòpia del llibre de família).
• DNI o targeta de residència on consti el NIE de la persona sol·licitant.
• Targeta sanitària.
• DNI de l'alumne si en tè.
• Documentació acreditada d'ingressos de la família i situacions específiques 

que es vulguin fer constar.

Documentació que cal aportar

• Els nens i nenes que vagin per primera vegada a l’escola
• 

Poden sol·licitar la matrícula

Els nens i nenes nascuts/des l’any 2013

• On trobar-los? On presentar-los?
 a l’escola sol·licitada en primer lloc

Impresos de sol·licitud

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

ESCOLES CONCERTADES:

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

• IE Gran Capità.
 Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11.
 Tel. 93 373 53 51 - col-grancapita@xtec.cat
  www.grancapita.com

• El Brot 

(per a infants amb dislèxia i trastorns

 Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
 escola@elbrot.es - www.elbrot.es

 de l'aprenentatge)

A les escoles amb
menjador, activitats 

educatives i de lleure
a càrrec de monitoratge

especialitzat.

Tel./Fax 93 477 36 10
Pau Casals, s/n
e-mail: a8026661@xtec.cat

• El Brot 

INSTITUTS PÚBLICS DE SANT JOAN DESPÍ ON ES POT ESTUDIAR L’ESO

Jaume Salvador i Pedrol
Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
e-mail: a8033973@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iespedrol/

Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
e-mail: ies�g@xtec.cat
http://www.ies�g.cat/ca

CENTRES CONCERTATS DE SANT JOAN DESPÍ ON ES POT ESTUDIAR L’ESO 

Ateneu Instructiu, IE Gran Capità i El Brot      

16.30 a 18 hores, segons demanda

 mares i pares (AMPA)

Anglès, natació,futbol 
/multiesport, iniciació a la 
dansa, gimnàstica rítmica, Hip 
Hop, guitarra, teatre musical, 
manualitats i cuina

Després de les jornades de portes obertes, 
els centres educatius enceten 

el procés de matriculació del curs 2016-2017

La preinscripció per al curs 2016-
2017 per als alumnes del segon 
cicle de l’educació infantil (P3, P4 

i P5), primària i secundària obligatòria 
(ESO) es farà del 30 de març al 7 d’abril. 
Aquests dies les escoles i instituts estan 
finalitzant les jornades de portes obertes 
(podeu consultar al web municipal les 
dates de cada escola i institut), pas pre-
vi al procés de matriculació. En aquestes 
sessions les famílies entren en contacte 
amb el centre, coneixen les instal·lacions, 

el projecte educatiu, i sobretot, poden re-
soldre molts dels dubtes que es generen 
quan s’ha d’escollir l’escola o institut. Re-
cordeu que les sol·licituds (en el cas que 
els infants vagin a l’escola per primera 
vegada o els que hagin nascut el 2013) 
s’han d’entregar a l’escola escollida en 
primer lloc. Per resoldre qualsevol dubte 
respecte al procés de matriculació us po-
deu adreçar al Departament d’Educació, 
Infància i Família de l’Ajuntament, ubi-
cat a l’Àrea de Serveis a la Persona.

Xerrada sobre l’ESO al Centre Cívic 
Les Planes. El 16 de febrer es va fer una 
xerrada per orientar les famílies amb fills i 
filles que aquest curs comencen l’educació 
secundària obligatòria (ESO). Les famílies 
van poder resoldre dubtes amb la regidora 
d’Educació, Infants i Família, Núria Ros, i 
amb els directors dels instituts públics de 
Sant Joan Despí, l’Enrique Muñoz (institut 
Francesc Ferrer i Guàrdia) i Montserrat 
Pujol (institut Jaume Salvador i Pedrol). 

Del 30 de març al 7 d’abril, 
preinscripció als ensenyaments 
d’infantil, primària i  secundària
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ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
MATRÍCULA 

CURS 2016-2017:

QUE ES PODEN SOL·LICITAR

Escola ESPAI 3  
Tel. 93 373 24 04
Fax 93 477 35 98
C/ de St. Martí de l’Erm, s/n
e-mail: a8041684@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/elnostreespai3/

Escola ROSER CAPDEVILA
Tel. 93 373 40 01 / Fax 93 373 62 61
C/ dels Frares, 1
e-mail: a8071147@xtec.cat
http://www.escolarosercapdevila.cat

Escola PAU CASALS
Tel./Fax 93 373 34 60

http://www.escola-paucasals.cat

Escola J. PERICH i VALLS
Tel./Fax 93 477 31 15
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
e-mail: ceipjoanperich@xtec.cat
http://www.blocs.xtec.cat/escolajoan
perichivalls

Escola SANT FRANCESC D’ASSÍS
Tel. 93 373 24 15
Fax 93 477 15 60
Riera d’en Nofre, 1
e-mail: a8026567@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/santfrancescdassis

ESCOLES

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia
P3: disposem de tècnic

en educació infantil

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia només a

Infantil: 3, 4 i 5 anys

2n, 3r, i 6è

Primària: 1r a 6è
Centre de doble línia

NIVELLS L. ESTRANGERA

Anglès:
Escola GEP (Grup 
Escolar Plurilingüe)

A partir de P3 (Ed. infantil)
AICLE en anglès (des de P5)
Projecte “Sharing to learn”

Fràncès a cicle superior

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Projecte: growing up 
together

Anglès:
A partir de P3

(Ed. Infantil)

Acollida matí de 7.30 a 9 h
i tarda de 16.30 a 18 hores
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca
Sala psicomotricitat/
Poliesportiu Francesc Calvet

Acollida segons la demanda matí i 
tarda, i hores a convenir
Menjador amb cuina pròpia
Aula d’acollida / Biblioteca
Gimnàs cobert / Acompanyament 
i recollida d’alumnes (Esplai)

Acollida matí de 7.30 a 9 h i de 

Menjador (cuina pròpia) i 
activitats en anglès
Biblioteca / Gimnàs
Sala Psicomotricitat

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 h. Acompanyament i/o 
recollida d’alumnes (esplai). 
Menjador (cuina pròpia). Natació 
escolar (de P3 a 2n). Gimnàs / 
Sala Psicomotricitat / Biblioteca

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 hores (esplai el Nus)
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca/Gimnàs
Sala Psicomotricitat

SERVEIS

Futbol
Manualitats
Ludoteca
Anglès
Altres segons demanda

Natació, anglès, cuina en anglès,
Dansa, Robòtica, Rítmica
Tècniques d’estudi, fang
Manualitats
Balls llatins per a pares i mares
Iniciació a l’esport

Natació (3r. a 6è) / Dansa
Robòtica / Minimúsics
Teatre / Anglès
Iniciació a l’esport
Atletisme / Cuina
Patinatge

Teatre / Dansa
Anglès  (Kith English Institute ) 
Futbol / Natació
Expressió plàstica Guitarra
Iniciació esportiva
D’altres segons demanda

AMPA Activitats
Extraescolars

■ Atenció
 psicopedagògica

■ Orientació escolar i
 professional cicle
 superior

■ Professor/a de reforç

■ Servei municipal de
 salut escolar
 (revisions mèdiques)

■ Associacions de HORARI

(Programades a cada inici del curs)

Matí de 9 a 12.30 hores

Tarda de 15 a 16.30 hores

Anglès:
Escola GEP (Grup 
Escolar Plurilingüe)

A partir de P3 (Ed. infantil)

Serveis comuns a totes les escoles

93

 

477

 

00

 

51
Als centres públics d’infantil-primària i al Departament
d’Educació de l’Ajuntament.

 

Sobre centres concertats:
es pot sol·licitar en els mateixos centres.

www.gencat.cat · www.sjdespi.cat

INFORMACIÓ

• Del 30 de març al 7 d’abril
 per al segon cicle d'educació infantil,  educació primària i ESO.

Preinscripció

• Full de preinscripció degudament emplenat.
• Data de naixement acreditada (fotocòpia del llibre de família).
• DNI o targeta de residència on consti el NIE de la persona sol·licitant.
• Targeta sanitària.
• DNI de l'alumne si en tè.
• Documentació acreditada d'ingressos de la família i situacions específiques 

que es vulguin fer constar.

Documentació que cal aportar

• Els nens i nenes que vagin per primera vegada a l’escola
• 

Poden sol·licitar la matrícula

Els nens i nenes nascuts/des l’any 2013

• On trobar-los? On presentar-los?
 a l’escola sol·licitada en primer lloc

Impresos de sol·licitud

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

ESCOLES CONCERTADES:

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

• IE Gran Capità.
 Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11.
 Tel. 93 373 53 51 - col-grancapita@xtec.cat
  www.grancapita.com

• El Brot 

(per a infants amb dislèxia i trastorns

 Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
 escola@elbrot.es - www.elbrot.es

 de l'aprenentatge)

A les escoles amb
menjador, activitats 

educatives i de lleure
a càrrec de monitoratge

especialitzat.

Tel./Fax 93 477 36 10
Pau Casals, s/n
e-mail: a8026661@xtec.cat

• El Brot 

INSTITUTS PÚBLICS DE SANT JOAN DESPÍ ON ES POT ESTUDIAR L’ESO

Jaume Salvador i Pedrol
Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
e-mail: a8033973@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iespedrol/

Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
e-mail: ies�g@xtec.cat
http://www.ies�g.cat/ca

CENTRES CONCERTATS DE SANT JOAN DESPÍ ON ES POT ESTUDIAR L’ESO 

Ateneu Instructiu, IE Gran Capità i El Brot      

16.30 a 18 hores, segons demanda

 mares i pares (AMPA)

Anglès, natació,futbol 
/multiesport, iniciació a la 
dansa, gimnàstica rítmica, Hip 
Hop, guitarra, teatre musical, 
manualitats i cuina
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El boig Carnaval

CARNAVAL

18

Arribada d’en Despitoltes a la plaça de l’Ermita, Dijous Gras

En Joan Despítoltes, molt content després de salvar-se de la crema

Jo també participo al Carnaval. És la campanya que va 
engegar l’Ajuntament per dinamitzar el petit comerç du-
rant el Carnaval. A les fotos, els tres flamants guanyadors 
dels xecs de 100, 200 i 300 euros.

I en Joan Despítoltes va arribar a la ciutat provocant la disbauxa...i va 
marxar, un any més, salvat de la crema pels indulgents nens i nenes 
que es van concentrar a la plaça del Mercat. Com ja sabeu el Carnaval 
es viu molt intensament a Sant Joan Despí i com a mostra us deixem 
algunes de les imatges més divertides, poca-soltes i boges que es van 
viure des de l’arribada, a la rua, els premis a les millors disfresses, i el 
judici final. Tothom es va sumar a la festa més acolorida, fins i tot, la 
façana de l’Ajuntament (imatge de la dreta).
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Arribada d’en Despitoltes a la plaça de l’Ermita, Dijous Gras

En Joan Despítoltes, molt content després de salvar-se de la crema
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Associació Ball Despí, Mamma mia

AMPA Pau Casals, Mercat medieval d’en Pau

AMPA Joan Perich i Valls, Pingüins

AAVV Les Planes, Alicia en el país de las maravillas Espai 3, Follets del bosc

Club d’Handol, Mimos

AMPA Sant Francesc d’Assís, Blancaneus

Centre d’Esplai El Nus, Pirates Bàsquet Club Sant Joan, Globettroters

AMPA Ateneu Instructiu, Cuiners

Associació de Dones Progressistes, Matrioixca

Club d’Espai El Tricicle, Marcians

LeS cOmPaRsEs de 2016
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Associació Estel, Pintors

AMPA El Timbal, Els pirates d’El Timbal

GE El Castanyot, El Flautista d’Hamelin

21

i enguany, les millors disfresses han estat...
El poliesportiu del Mig es va omplir de gom a gom per gaudir del ball de 

Carnaval (foto superior). Durant el ball més boig es van lliurar els premis 
a les millors difresses en diferents categories. A les fotografies superiors, 

de dalt a baix:  Scooby Doo (primer premi difressa grup);  Cervesses 
(segon premi disfressa grup); Ocell a la gàbia (primer premi difressa indi-

vidual);  Pop (segon premi difressa individual); Etiquetes (primer premi 
disfressa  parella o trio) i Crispetes (segon premi disfressa  parella o trio).

Concurs de disfressesLeS cOmPaRsEs de 2016
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Durant aquest mes es programaran prop d’una vintena d’activitats per commemorar i 
reivindicar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones

Al març, les dones són protagonistes
Escrivim juntes els drets de les dones, lema del programa

El Consell de Dones ha preparat un mes de març farcit d’activitats 
per commemorar el Dia Internacional de les Dones, que se celebra 
oficialment el 8 de març. Seran prop d’una vintena d’activitats que, 
amb propostes ben diferents i diverses, ens faran reflexionar sobre 
el paper de les dones en la societat actual. Aquest any el lema és 
ben clar: Escrivim juntes els drets de les dones. Uns drets que hem 
adquirit amb la feina diària i la lluita constant que es posaran de 
relleu en moltes de les activitats que es faran durant aquests dies. 
L’acte central, el 8 de març, es farà a l’Auditori Miquel Martí i Pol 
amb la mostra dels tallers de dones i la lectura del manifest, en-
guany a càrrec d’Anna López, finalista del premi Delta. 

Programa d’activitats 
Dia Internacional de les Dones

Dilluns, 7 de març
19 h, plaça de l’Ermita
Cinc minuts de silenci contra la 
violència masclista

Dimarts, 8 de març
18.30 h, Auditori Miquel Martí i Pol
Acte Central Dia Internacional de l
es Dones amb la mostra dels tallers 
de dones organitzats a Sant Joan 
Despí i la lectura del manifest a càrrec 
d’Anna López, finalista del Premi Delta

16 h, CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)
Sortida al cinema: amb la projecció del 
film Sufragistes

10 h, Espai Aloma (B. Mercè Rodoreda)
Ioga per la igualtat

Dimecres, 9 de març 
9.30 h, Àrea de Serveis a la Persona
Taller monogràfic sobre sexualitat

18 h, Camp de futbol municipal 
Les Planes
Partit de mares

20 h, Agrupació local del PSC
Debat: L’emancipació afectiva 
de la dona del segle XXI

Dijous, 10 de març
18 h, Sala Camèlies (Biblioteca 
Mercè Rodoreda)
Projecció de la pel·lícula Mi vida sin mí

Divendres, 11 de març 
21.30 h, Centre Cívic Les Planes
Sopar de dones

18 h, Sala Camèlies, Biblioteca 
Mercè  Rodoreda
Xerrada: Conèixer les nostres veïnes 
musulmanes a càrrec de Najat 
Driouech Ben Moussa

Dissabte, 12 de març, 
17 h, Centre d’Esplai El Nus
Contes per la igualtat

Diumenge, 13 de març 
12 h, plaça de l’Ermita
Xocolatada i sardanes i exposició 
de pintures ART94

Dimecres, 16 de març
16.30 h, des de la plaça de l’Estació fins 
al passeig de Camèlies
Guarnim amb banderoles els arbres

Divendres, 18 de març 
18.30 h, Sala Camèlies, Biblioteca 
Mercè Rodoreda
L’ofici de l’escriptura amb tinta violeta. 
Xerrada amb les escriptores Gemma 
Lienas i Maria Freixanet

Dissabte, 19 de març
19 h, Centre Cívic Les Planes
Ball Dia Internacional de les Dones

Dimecres, 30 de març
19 h, Àrea de Serveis a la Persona
Taller monogràfic: Cura dels altres, i la 
nostra?

*Consulteu al programa de mà totes les 
activitats i també al www.sjdespi.cat i al 
Facebook de l’Ajuntament

El sopar de dones es farà aquest any al Centre Cívic Les Planes
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El Departament de Cultura ja està immers en els 
preparatius de la Diada de Sant Jordi, que durant 
els dies previs i posteriors al 23 d’abril omple la 
ciutat d’activitats culturals. Aquest any els escrip-
tors i escriptores locals tindran de nou un prota-
gonisme especial ja que estan convidats a parti-
cipar en activitats conjuntes com la presentació 
de les seves obres i la signatura de llibres el dia de 
Sant Jordi. Un bon moment per conèixer de prop 
la literatura feta a casa. Si vols participar posa’t en 
contacte amb les biblioteques Miquel Martí i Pol i 
Mercè Rodoreda o el Departament de Cultura. 

L’itinerari modernista incorpora 
codis QR per millorar la informació
Els codis estan ubicats en cases modernistes que l’arquitecte Josep Maria Jujol va 
deixar a la ciutat, com ara Can Negre, la Torre de la Creu i la Casa Rovira

Nova eina tecnològica per difondre el patrimoni modernista

La temporada continua al març amb quatre propostes ben 
diferents. El dia 4 el Teatre Mercè Rodoreda serà escenari 
de la representació de Maria Rosa, un clàssic d’Àngel Gui-
merà cooproduït pel Teatre Nacional i Teatres en Xarxa, de 
la qual Sant Joan Despí en forma part. L’endemà, a les 22.30 
h, es farà el Lila Cabaret, una mostra de teatre, música, 
comèdia i dansa presentat per María Díaz, “ La Vikinga”, 
amb l’actuació de Marinah, excantant de Ojos de Brujo. Les 
entrades ja s’han exhaurit. Al març també serà protagonista 
el teatre infantil amb Les Supertietes (dia 13) basat en els 
Contes infantils contra tot pronòstic d’Empar Moliner. I per 
acabar, el 18 serà la cantant Bebe presenta Cambio de piel.

L’itinerari modernista de Sant Joan Despí compta amb una 
nova eina per difondre i accedir a l’obra de l’arquitecte moder-
nista Josep Maria Jujol: els codis QR. En total s’han creat cinc 

codis que donen informació sobre Can Negre, la Torre de la Creu, la 
Casa Rovira, la Torre Jujol i la Casa Serra-Xaus. La lectura dels codis 
es realitza a través dels telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) 
o tauletes. Només cal comptar amb una aplicació per a la lectura 
d’aquests codis, situats davant les mateixes cases, tret de la Torre 
Jujol i la Casa Serra-Xaus que, en tractar-se de domicilis privats, la 
presa del codi s’ha de fer des de la Casa Rovira, ubicada tot just al 
costat. Enfocant el codi, rebrem directament a la pantalla del telèfon 
o la tauleta la informació relacionada amb l’edifici en qüestió.
L’objectiu d’aquesta eina és ampliar, encara més, la difusió del patri-
moni a través de l’itinerari modernista Jujol i d’altres activitats. A 
través dels codis es pot consultar els horaris de visita, veure fotos, 
geolocalitzar les cases, informació ampliada de l’itinerari, consultar 
bibliografia... La informació a la qual s’accedeix està disponible en 
quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. A més, amb aques-
ta nova eina digital ja no hi ha excusa per fer nosaltres mateixos 
l’itinerari modernista en qualsevol moment. Us recordem que ha-
bitualment l’itinerari Jujol es fa l’últim diumenge de cada mes, o 
també hi ha la possibilitat de fer visites en grup concertant cita prè-
viament al Centre jujol-Can Negre.

La informació està disponible en diferents idiomes:
català, castellà, anglès i francès

Els escriptors i escriptores locals tornaran 
a ser protagonistes per Sant Jordi

Maria Rosa, Bebe i Les Supertietes, 
protagonistes de la temporada al març

LA CULTURA
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Primer passeig de l’any. A la 
imatge, el primer passeig de la 
gent gran per la ciutat –2 de 
febrer– després del parèntesi 
nadalenc. Aquests itineraris (el 
primer dimarts de mes, des del 
barri Centre, i el tercer, des de les 
Planes) conviden els ‘sèniors’ a fer 
una vida més saludable i compar-
tir una estona en companyia.

Història del Canal de la Infanta. El  16 de febrer es va presen-
tar el llibre El Canal de la Infanta, la recuperació d’un patri-
moni una obra col·lectiva per aprofundir en el paper històric 
d’aquesta infraestructura hidràulica que travessa, entre d’altres 
poblacions, Sant Joan Despí. 

Festival d’Esbarts Infantils.  El poliesportiu del Mig va acollir el 
21 de febrer la trobada d’esbarts infantils on van participar el de 
Sant Joan Despí i els d’altres localitats catalanes.

EN IMATGES

Radiografia de l’esport.  Antoni Poveda, l’alcalde; Albert Malo, el jugador 
de rugbi més guardonat; Francesc Perarnau, sotsdirector del Mundo 
Deportivo, i el periodista Joan Carles Valero, van presentar l’11 de febrer el 
llibre Qui és Qui al Baix Llobregat i l’Hospitalet posant l’accent en l’esport.

Pablo López omple el Mercè Rodoreda.  López va exhaurir les 
entrades del concert (l’actuació es va fer el 19 de febrer) en pocs 
dies i no va decebre els seus incondicionals. El malagueny va 
presentar el seu nou disc El mundo y los amantes inocentes en 
una nova vetllada de la temporada d’espectacles.

Nova exposició a Can Negre.  La ceràmica escultòrica de les 
artistes Elena Vives i l’Eugènia Espín omplen el Centre Jujol-Can 
Negre fins al 13 de març. Una mostra plena connexió, naturali-
tat en la forma i el color que transmet força i sensibilitat.
A la imatge, les escultores amb l’alcalde, Antoni Poveda. 

Documental sobre Jujol.  Luis Campo Vidal dirigeix i coprodueix 
un documental sobre la vida i obra de Jujol (i també d’Antoni Gaudí) 
que aviat veurem per televisió. Una bona part del projecte televisiu 
s’ha gravat a Sant Joan Despí. Testimonis que van conèixer el genial 
artista per reivindicar un dels grans arquitectes del segle XX.
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Esplèndida 
jornada dels 
Tres Tombs

Novament la Festa dels Tres Tombs va fer sortir 
el carrer centenars de ciutadans que no es van 
voler perdre aquesta cita amb la tradició. Lluïa 
el sol, i molts van aprofitar per veure la desfilada 
de cavalls, carros i carruatges (al voltant d’un 
centenar), i també per beneir les seves mascotes 
(recordem que aquesta festa coincideix amb 
la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels 
animals). 

A l’esquerra, 
l’abandera de la 
Festa dels Tres Tombs 
2016, Anna González 
Milà. A la dreta, dues 
ciutadanes amb les 
seves mascotes 

25
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Els infants coneixen el consistori i com funciona l’administració municipal

Visites escolars a l’Ajuntament

Al gener, amb l’escola Pau Casals, es van repren-
dre les visites que els nens i les nenes de tercer curs 
d’educació primària de totes les escoles de la ciutat fan a 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per conèixer com fun-
ciona l’administració més propera a la ciutadania i tenir 
una trobada amb l’alcalde la ciutat. 
Durant la visita, els infants aprofiten per fer a Antoni 

Poveda, tot tipus de preguntes i resoldre els dubtes que 
tenen sobre el dia a dia de l’Administració local. 
A les fotografies, les dues classes de tercer curs de les es-
coles públiques Pau Casals i Espai 3, una del Joan Perich 
i Valls, i una altra de l’escola concertada Gran Capità, 
que van visitar la casa consistorial els dies 20 de gener,  
27 de gener i 3 de febrer, respectivament.

Pau Casals

Espai 3

Joan Perich i Valls Gran Capità
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sjdespi.cat/agenda

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

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

MARÇ 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

al març, Sant 
Joan Despí és un

clam per 
la igualtat

del 30 de març al 17 d’abril
CONTRALLUMS I COSTUMS 
DESAPAREGUTS
de Franco Barabucci
Centre Jujol-Can Negre

fins al 29 d’abril
SANT JOAN DESPÍ 
ESCRIU MICRORELATS 
ENCADENATS
Biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè 
Rodoreda
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El drama dels refugiats, a les jornades 
solidàries Utopies concretes
Voluntaris de Proactiva Open 
Arms explicaran la seva experièn-
cia amb els refugiats que arriben 
a Grècia
Al març es farà la primera de les temàtiques de les 
jornades solidàries Utopies concretes per un món 
millor que girarà al voltant dels refugiats. D’una 
banda, del 17 de març al 4 d’abril el Centre Cultural 
Mercè Rodoreda acollirà l’exposició Ser refugiat, 
compartint vivències d’ACNUR (Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats). El mateix dia 
17, a les 18.45 h, es farà una visita guiada i experi-
mental d’aquesta mostra que vol posar de relleu la 
realitat traumàtica per la qual estan passant milions 
de refugiats arreu del món. També el dia 17, però a 
les 19.30 a la Sala Aloma del mateix Centre Cultural 
es farà el cafè col·loqui Europa: fortalesa o acollido-
ra? La crisi dels refugiats amb voluntaris de l’entitat 
Proactiva Open Arms i la projecció de fragments del 
documental To Kyma, rescat al mar Egeu. Aquesta 
entitat i els socorristes voluntaris que en formen 
part estan rescatant milers de refugiats que arriben 
a les costes gregues  portats per màfies.

 
 

	 18.30	hores
 ACTE CENTRAL DIA 
 INTERNACIONAL DE LES DONES
 Auditori Miquel Martí i Pol
 mostra dels tallers de dones i lectura del ma-  
 nifest a càrrec d’Anna López Artiaga, finalista   
 del premi de narrativa de dones Delta

	 11		hores
 CINC MINUTS DE SILENCI I 
 RECITAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
 Plaça de l’Ermita
 homenatge a les dones assassinades i recital   
 de poemes del llibre Amor se escribe sin sangre

	 18	hores
 TALLER: RACONS POÈTICS  
 Sala Camèlies (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
 cal inscripció prèvia. Recomanat per a infants   
 de 6 a 12 anys sempre acompanyats d’un adult

	 18	hores
 TALLER: CUINA DE BUNYOLS
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 el taller es farà els dies 8 i 15 de març. Cal   
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

7  dilluns

	 19		hores
 TALLER: TAPETES ASIÀTIQUES
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

 8  dimarts
	 10	hores
 IOGA PER LA IGUALTAT   
 Espai Aloma (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
 cal inscripció prèvia trucant 645 842 214 o al   
 625 474 637

	 16	hores
 SORTIDA AL CINEMA   
 Associació CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)  
 projecció de la pel·lícula Sufragistes

	 17	hores
 AULA CULTURAL: LES DONES   
 MUSES DE L’ART 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Mercè Obón, historiadora de l’Art

	 18	hores
 PARTIT DE MARES
 Camp municipal de futbol Les Planes 

	 18	hores
 TALLER GRAFITEJA AMB XOCOLATA
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. Recomanat per joves de   
 12 a 16 anys

10 dijous

	 20	hores
 DEBAT: L’EMANCIPACIÓ AFECTIVA DE  
 LA DONA DEL SEGLE XXI 
 Agrupació local del PSC
 

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: TALLAMARS  
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol) 
 amb Pau Plana. Recomanat per a infants de 3  
 a 12 anys

	 18	hores
 PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA:  
 ‘MI VIDA SIN MÍ’   
 Sala Camèlies (Centre Cultural Mercè Rodoreda) 
  

	 19	hores
 CLUB D’ART: ENTITATS 
 ARTÍSTIQUES A LA LLOTJA DE MAR  
 Centre Jujol-Can Negre
 amb Jaume González, historiador de l’art

11 divendres
	 18	hores
 TALLER: DOLÇOS TRADICIONALS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 18	hores
 XERRADA: CONÈIXER LES   
 NOSTRES VEÏNES MUSULMANES 
 Sala Camèlies (Centre Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Najat Driouech Ben Moussa, tècni- 
 ca d’ocupació

	 21.30	hores
 SOPAR DE DONES
 Centre Cívic Les Planes
 compra de tiquets a l’Àrea de Serveis a la   
 Persona i al Centre Cívic Les Planes

A dalt, voluntaris de Proactiva Open Arms, a sota l’exposició 
d’ACNUR que podrem veure al CC Mercè Rodoreda

	 19	hores
 XERRADA: MILLORA L’AUTOESTIMA  
 DELS INFANTS 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec d’Elena Pérez Martín, psicòloga

	 18	hores
 TALLER DE NUTRICIÓ PER ADULTS  
 Espai La Fàbrica (Centre Miquel Martí i Pol)
 a càrrec de Nutrilen. Cal inscripció prèvia

28

 9 dimecres
	 9.30	hores
 TALLER MONOGRÀFIC: SEXUALITAT 
  Àrea de Serveis a la Persona
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	 18	hores
 TALLER: DOLÇOS TRADICIONALS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 18	hores
 XERRADA: CONÈIXER LES   
 NOSTRES VEÏNES MUSULMANES 
 Sala Camèlies (Centre Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Najat Driouech Ben Moussa, tècni- 
 ca d’ocupació

	 21.30	hores
 SOPAR DE DONES
 Centre Cívic Les Planes
 compra de tiquets a l’Àrea de Serveis a la   
 Persona i al Centre Cívic Les Planes

	 12	hores
 XOCOLATADA, SARDANES I 
 EXPOSICIÓ DE PINTORS ART94  
 Plaça de l’Ermita
 amb la Cobla Ciutat de les Roses. L’exposició de  
 pintors hi serà des de les 11 hores

	 12	hores
 TEATRE INFANTIL: LES SUPERTIETES 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Cia Les BIanchis. Basat en Contes  
 infantils contra tot pronòstic d’Empar Moliner

 venda d’entrades: teatresdespi.cat

14 dilluns
	 9.30	hores
 CÀPSULA FORMATIVA: EINES LOW   
 COST PER AL MÀRQUETING DIGITAL  
 Promoció Econòmica (John F. Kennedy, 8)
 cal inscripció prèvia

	 19	hores
 TALLER MONA DE PASQUA AMB 
 MÀNIGA PASTISSERA   
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia al casal

15 dimarts
	 9.30		hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 Plaça del Mercat
 descobreix la ciutat a peu

	 18	hores
 TALLER: INTRODUCCIÓ A LA   
 REALITAT VIRTUAL   
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció, gratuït i adreçat a joves de 12 a 16 anys

	 19	hores
 TALLER: BÀLSAM LABIAL I 
 SALS DE BANY    
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia al casal

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE: SIS 
 CONTES SIS    
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Cesc Serrat. Recomanada per a   
 infants a partir dels 4 anys

16 dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: HISTÒRIA 
 DE LA PEDRERA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Laura Berenguel, historiadora

	 16.30	hores
  GUARNIM AMB BANDEROLES
 ELS ARBRES 
 Plaça de l’Estació
 guarnirem els arbres amb les banderoles de llana  
 que hem confeccionat

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T
 Casal de Joves El Bulevard
 Quina oferta formativa hi ha? En què em puc   
 formar? Taller gratuït. Cal inscripció prèvia

	 18.30	hores
 XERRADA AMB LES ESCRIPTORES   
 GEMMA LIENES I MARIA FREIXANET 
 Sala Camèlies (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
 

18 divendres

	 18.30	hores
 CAMPIONAT DE PING-PONG
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. El premi seran dues entra- 
 des per anar al cinema

	 9.30	hores
 CÀPSULA FORMATIVA: COM SUPERAR   
 UNA DINÀMICA DE GRUP AMB ÈXIT  
 Promoció Econòmica (John F. Kennedy, 8)
 cal inscripció prèvia

	 22	hores
 BEBE EN CONCERT 
 Teatre Mercè Rodoreda
 la cantant extremenya presenta el seu darrer   
 disc Cambio de piel.

 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 

19 dissabte

	 11	hores
 TALLER: PREPARA LA TEVA 
 CARMANYOLA PER A LES 
 EXCURSIONS    
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 BALL DIA INTERNACIONAL 
 DE LES DONES    
 Centre Cívic les Planes

13 diumenge

	 22	hores
 CONCERT D’ACID PAINT
 Casal de Joves El Bulevard
 entrada gratuïta. Per a majors de 16 anys

12 dissabte
	 11	hores
 TALLER: LET’S COOK IN ENGLISH 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 18	hores
 CONTES PER LA IGUALTAT  
 Centre d’Esplai El Nus

	 18	hores
 PETITS MOMENTS MUSICALS  
 Àrea de Serveis a la Persona
 concert amb l’Escola de Música Enric Granados

	 18	hores
 CONCERT DE ‘COROS ROCIEROS’  
 Centre Cívic Les Planes 
 

	 11		hores
 JUGATEQUETES AMBIENTALS
 Parc de la Fontsanta i el de Torreblanca
 espai de jocs ambientals i taller reciclem i fem  
 música(al de Torreblanca)

	 10	hores
 CLUB DE LECTURA AMB   
 L’ESCRIPTORA     
 SÍLVIA JANER
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 club de lectura obert a tothom. L’escriptora   
 parlarà del llibre Les esquerdes del silenci
 

20 diumenge
	 11		hores
 JUGATEQUETES AMBIENTALS
 Parc de la Fontsanta i el de Torreblanca
 espai de jocs ambientals i inaugurem una estació   
 meteorològica (Fontsanta) i taller pintem ous de   
 Pasqua (Torreblanca)

	 11	hores
 ITINERARI JUJOL
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia a Can Negre

21 dilluns
	 18	hores
 TALLER DE POESIA VISUAL   
 Sala Camèlies (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
  per a infants de 6 a 15 anys. Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA 
 PORTÀTIL 
 Sala de Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 L’armari de l’Olivia és un club de lectura adreçat als 
  més petits

17 dijous
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Els poliesportius ofereixen matrícula 
gratuïta als nous abonats

L’Ajuntament de Sant Joan Despí té en marxa aquests 
dies una campanya d’hivern als poliesportius muni-
cipals mitjançant la qual totes les inscripcions que 

es facin fins al 31 de març tindran matrícula gratuïta per 
gaudir d’una àmplia oferta d’espais i serveis esportius.
La inscripció als poliesportius municipals de Sant Joan 
Despí suposa que la persona abonada pugui gaudir alho-
ra de dues magnífiques instal·lacions (Salvador Gimeno i 
Francesc Calvet) al preu d’una.

Les possibilitats de pràctica esportiva són molt àmplies i 
diverses, amb cinc piscines, dues sales de fitness, set sales 
d’activitats dirigides, tres pistes de pàdel i una zona de we-
llnes (spa) de 350 metres quadrats.
S’ofereixen més de 200 classes dirigides, tant a sala com a 
piscina. La varietat d’activitats és molt gran: pilates, tai-txi, 
zumba, body shape, interval, aiguagym, postural, steps, 
fit boxe, fitness aquàtic, etc. Les persones interessades en 
l’oferta poden informar-se a la recepció dels poliesportius.

La campanya, per promoure la pràctica esportiva a l’hivern, dura fins al 31 de març

Esport i esbarjo al Campus de Setmana Santa
Ja es poden formalitzar les inscripcions al Campus Esportiu 
de Setmana Santa, que tindrà lloc del 21 al 24 de març al po-
liesportiu Salvador Gimeno.
El campus està adreçat a infants nascuts entre 2004 i 2012 i 
s’organitzen les activitats per grups segons l’edat.
Tindrà l’horari de 9 a 14 hores, amb la possibilitat que sigui 
fins les 17 hores amb servei de menjador. També comptarà 
amb servei opcional de cangur de 8 a 9 hores.
Al campus esportiu es realitzen activitats esportives i recrea-
tives als diferents espais de la instal·lació, inclosa la piscina.
Les inscripcions es poden formalitzar tant al poliesportiu Sal-
vador Gimeno com al Francesc Calvet. 

DESPÍ ESPORT

Zumba i pàdel, algunes de les múltiples opcions de 
pràctica esportiva als poliesportius
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

El Club Ciclista Sant Joan Despí prepara un ampli programa 
d’activitats per celebrar el seu cinquantenari

El Club Ciclista Sant Joan Despí commemora enguany les 
seves cinc dècades vivint el ciclisme. Una entitat que va 
nèixer com una secció de la Unió Esportiva Sant Joan Des-
pí i que després va constituir-se en un club.
Al llarg de l’any, l’entitat presentarà diversos elements com-
memoratius, com ara el llibre del cinquantenari, un mai-
llot retro, una medalla, la gravació d’un libdub, una placa 
commemorativa i d’altres com un DVD i adhesius.
Dins l’apartat d’activitats, sens dubte la sortida d’etapa de 
la Volta serà una de les principals, però n’hi haurà d’altres 

molt interessants, com la Diada de la Bicicleta el dia de 
Sant Jordi a la plaça de Catalunya, una cursa de pinyó fix 
pel barri Centre, una excursió a Montserrat al juny i, dins 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es presentarà el do-
cumental Bicicletes Vs Cotxes amb col·loqui i una zona 
‘Bici Test’.
El final de les celebració serà al novembre amb un sopar.
Tot això estarà complementat per una exposició a Can Ne-
gre que després serà itinerant per diverses dependències 
de març a novembre. 

Dues imatges de la Cursa de Festa Major de Sant Joan Despí, a l’esquerra una dels anys seixanta i a la dreta una d’actual

La Volta a Catalunya torna a Sant Joan Despí

El proper dissabte 26 de març, 
la Volta Ciclista a Catalunya 
tornarà a Sant Joan Despí des-

prés de molts anys. La nostra ciutat 
ha estat escenari de dues arribades 
d’etapa (1981 i 1988) i dues sortides 
(1997 i 2003).
En aquesta ocasió serà escenari de la 
sortida de la sisena i penúltima eta-
pa, la més llarga (197,2 km) que, pro-

bablement, sigui decisiva. Una etapa 
que concloura a Vilanova i la Geltrú.
La concentració i control de signatures 
serà a la plaça davant l’Àrea. Posterior-
ment es donarà la sortida neutralitza-
da (12.50 h.) i el ciclistes discorreran 
per avinguda de Barcelona, Bon Viat-
ge, Major, Riera d’en Nofre i rambla 
Jujol, on es donarà la sortida oficial i 
la cursa discorrerà per la BV-2001 en 

direcció Cornellà i Sant Boi.
Amb la participació d’un total de 
24 equips professionals, serà una 
bona ocasió de veure de prop fi-
gures del màxim nivell, com ara el 
català Joaquím ‘Purito’ Rodríguez, 
l’anglès Chis Froome, el colombià 
Nairo Quintana, el madrileny Al-
berto Contador o el francès Romain 
Bardet.

El 26 de març, sortida de la penúltima etapa, la més llarga de la prova amb 197,2 km

Fotografies històriques d’una anterior sortida de La Volta a la ciutat, l’any 1997: 
control de signatures a Can Negre i sortida neutralitzada al carrer de Baltasar d’Espanya
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El grup Xous del Club de Patinatge segueix acumulant bones actuacions
Els grups Xous del CPA Sant Joan Despí van començar la temporada els dies 16 i 17 de gener al Campionat de Barcelona que es va fer a Vic. 
El grup Juvenil, format per 15 patinadores, amb el seu número “El naixement de la primavera”, va aconseguir la 5a plaça, assegurant-se la 
classificació pel Campionat de Catalunya. El grup Quartet amb “No deixis d’estimar-me” va aconseguir la 7a posició, que també li va garantir la 
classificació. El pavelló de Vic va reunir els dies 30 i 31 de gener més de 750 patinadors al Campionat de Catalunya grups Xous. El grup Juvenil, 
tot i tenir dues baixes per lesió, va aconseguir la 11a posició, i el Quartet la 8a amb una molt bona execució, en una categoria d’alt nivell, amb 
patinadors mundialistes i garantint la seva classificació per al Campionat d’Espanya que es farà a Alcoi (Alacant) els dies 11 i 12 de març. 

El Club d’Escacs Sant Joan Despí arriba als seus 25 anys d’existència
El Club d’Escacs celebra enguany el seu 25è aniversari. A l’estiu de 1991 l’Ajuntament va organitzar unes classes d’escacs al Casal Picasso i, arran 
d’aquelles trobades, el grup que hi va participar va  crear un club d’escacs i el va federar. Actualment el club representa Sant Joan Despí per tota la 
geografia catalana i en tornejos internacionals, ja siguin individuals o de grups. Una altra activitat important de l’entitat és la promoció continua-
da que fa dels escacs a la ciutat , tot impartint classes setmanalment des de la seva Escola Esportiva, ubicada des de fa anys al Centre Cívic Antoni 
Gaudí. Per a aquest any tan especial, el club està preparant diverses activitats. Una de les més importants serà l’organització del Torneig de l’ACE, 
de les categories sub-8 a sub-18, que es disputarà el 14 maig. Prenen part en aquest torneig  joves de tot Barcelona, amb una àmplia participació ja 
que en anteriors edicions s’ha arribat fins a més de 50 jugadors. A l’esquerra una foto històrica i a la dreta una de l’actualitat. 

L’atleta Teresa Puig, 
segona al Divina Pastora
El passat 21 de gener es va fer el lliu-
rament de premis del  Circuit Divina 
Pastora d’atletisme, que agrupa dife-
rents curses de 5 km, 10 km i mitja 
marató, realitzades durant el 2015, 
entre les quals hi ha les de Granollers, 
Gavà, l’Hospitalet, La  Maquinista ó 
Badalona. Va ser guardonada  com 
a segona classificada absoluta en la 
distància de 5 km l’atleta Teresa Puig, 
del Club d’Atletisme Despí. 
El lliurament del premi, el va realit-
zar el president de la Federació Cata-
lana d’Atletisme, Joan Villuendas.

L’Slot Car va organitzar una cursa de ‘clàssics’
Dijous 18 de febrer es va celebrar a les instal·lacions del Slot-Car Sant 
Joan Despí una cursa amb cotxes de F1 clàssics, concretament el model 
Lotus-72, que va dominar la categoria a principis dels 70. Gairebé 40 
pilots de casa i d’arreu del Barcelonès van participar en aquesta cursa 
ambientada amb figures i ornaments. La bellesa i nivell de detall dels 
cotxes van fer que els pilots s´haguessin d’esforçar per tal de pilotar 
ràpid però amb més compte que amb d’altres models. 

L’esport santjoanenc, en imatges
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TRIBUNA POLITICA

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

Los alcaldes, alcaldesas, regido-
res y regidoras de la comarca del 
Baix Llobregat se han reunido en el 
Consell Comarcal para reclamar y 
reivindicar a la Generalitat de Ca-
talunya que asuma sus responsabi-
lidades en relación a uno de los te-
mas de salud pública que ahora más 
preocupan a nuestra ciudadanía: las 
campañas del control de moquitos.
Hasta ahora este servicio se ha po-
dido llevar a cabo gracias a la sub-
vención de la Diputación y a las 
aportaciones de los Ayuntamientos, 
dejando de destinar dichos recur-
sos a otros servicios también nece-
sarios. 
Nos encontramos ante un problema 
importante de salud pública dado 
que el mosquito es el vehículo que 
permite la transmisión de algunas 
enfermedades provocada por el 
Zika, el Dengue o el Chikungunya. 
A ello debemos sumarle las condi-
ciones climáticas actuales ya que és-
tas juegan un papel importante en 
este tema, que se ve aún más agra-
vado teniendo en cuenta la oleogra-
fía de nuestra comarca, las zonas 
agrícolas y la proximidad del río.
Desde el partido socialista de Sant 
Joan Despí creemos que es de vital 
importancia que la administración 
competente aborde las medidas 
oportunas y cumpla con su obliga-
ción de hacerse cargo de la finan-
ciación del Servicio de Control de 
Mosquitos. Dicho servicio lleva a 
cabo un trabajo muy importante 
para asegurar la calidad de vida y la 
salubridad de un número muy ele-
vado de población y, los ciudadanos 
y las ciudadanas tienen derecho a la 
mejor salud pública.

El control de mosquitos, 
una tema de salud pública

grup municipal PSC-CP

El Govern Municipal va reduir més d’un 
5% la partida pressupostària i va suprimir 
una aula entre l’agost del 2014 i el gener 
del 2015, mitjançant la modificació del 
contracte amb l’empresa que gestionava 
les escoles bressol municipals.
Però aquest titular és demagògic i no hi 
estem d’acord, perquè el nostre govern 
senzillament va adaptar la demanda real 
de places a la necessitat del servei. Com 
han fet molts ajuntaments de la comar-
ca, de tots els colors polítics. És de sentit 
comú, es tracta d’optimitzar els recursos i 
vehicular-los cap allà on siguin més neces-
saris. Com fa la Generalitat, amb les aules 
de P-3. El que importa és no augmentar 
(i si pot ser disminuir)  la ràtio de nens i 
nenes per aula, garantir una educació de 
qualitat, i com a mínim els mateixos re-
cursos i personal.
Sovint hi ha actuacions que busquen 
més el titular periodístic, les mitges veri-
tats, la demagògia,  que la col·laboració i 
l’exigència d’un millor servei. Sovint, el que 
es persegueix no és la resolució del con-
flicte sinó el desgast polític de l’adversari.
Ha passat al llarg d’aquests mesos, i con-
tinuarà passant. Per exemple, després de 
molts titulars, de moltes notícies sobre les 
beques menjador resulta que (ai las!) la 
partida per enguany a la comarca no tan 
sols no s’ha “retallat”, sinó que hores d’ara 
ja és superior a la del juliol del 2015, ten-
int en compte a més que hi ha una partida 
oberta durant tot el curs.
Tothom vol més, i és lògic demanar-ho i 
exigir-ho. Més i millor educació, més i mi-
llor sanitat, més i millor serveis socials, no 
haver de retallar als treballadors públics..
Des d’ERC Sant Joan continuarem treba-
llant en aquesta línia, a Sant Joan Despí, 
a la comarca i al país. Felicitarem al Go-
vern local quan calgui, i també quan sigui 
necessari el criticarem, proposant alterna-
tives. I la demagògia, l’alarmisme i el par-
tidisme polític que se’ls quedi qui vulgui.

PSC, ICV-EUiA i CiU fan retallades a 
les llars d’infants municipals

El pasado 30 de enero nuestra agrupación 
de electores inauguró su sede en la calle Ti-
bidabo, 9. Es un espacio compartido con el 
Círculo Podem de Sant Joan Despí y abierto a 
toda la  ciudadanía que quiera compartir con 
nosotr@s sus problemáticas y proyectos.
Ese mismo día se organizó un acto en el Cen-
tro Cívico de Las Planas: la presentación de la 
Ley 25 de emergencia social. La importancia 
del evento se puso de manifiesto con la par-
ticipación de Jéssica Albiach, diputada en el 
Parlament por Catalunya Sí Que Es Pot, Al-
berto Rodríguez y Raimundo Viejo, diputa-
dos del Congreso por Podemos y En Comú 
Podem respectivamente, y Óscar Guardingo 
senador de En Comú Podem. El vídeo del 
evento está disponible en la página web de la 
agrupación de electores.
Nuestro grupo presentará una moción para 
que nuestro Ayuntamiento se sume al apoyo 
a esta ley en el Pleno municipal de febrero. 
El nombre de esta ley proviene del artículo 
25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesa-
rios…” 
La defensa de estos derechos se encuentra en 
el origen fundacional de nuestra agrupación 
de electores. Ahora es el momento de que  se 
sumen más organizaciones y más personas en 
su defensa.
En su momento, en nuestro municipio, se 
presentaron los presupuestos como unos pre-
supuestos participativos y  de carácter social: 
recursos para atender a las familias y perso-
nas en situación vulnerable, lucha contra el 
paro, becas comedor, ayudas en los suminis-
tros básicos para evitar la pobreza energéti-
ca. Aspectos todos ellos que se encuentran 
dentro de esta Ley 25. Ahora hay que trabajar 
para que toda la ciudadanía de Sant Joan Des-
pí tenga acceso a estos derechos.

Ley 25
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TRIBUNA POLITICA

Como cada mes vemos que en este But-
lletí aparecen fotos en todas las páginas a 
todo color de Antoni Poveda. 
El mes pasado fueron un total de 12 foto-
grafías de él. Sólo en una aparecemos el 
resto de partidos y de casualidad, ya que 
el alcalde también salía en ella.
Llevamos meses trabajando para que 
el Ayuntamiento sea más transparente, 
pero también debe llegar al Butlletí. 
Los vecinos de Sant Joan Despí debemos 
saber también la actividad de todos los 
partidos y entidades, el trabajo que rea-
lizamos, nuestra fotografía y nuestra di-
rección, teléfono…
En el pasado Pleno desde el Partido Po-
pular de Sant Joan Despí presentamos 
una moción reclamando a la Generalitat 
de Catalunya que nos pague lo que nos 
debe a todos los vecinos.
Son a fecha de hoy 2.855.188,96 €, 
969.881,39 € de la Ley de Barrios, 
386.228,74 € de Bienestar Social, 
867.118,42 € de Fondo de Coopera-
ción, 130.483,92 € de Obras y servicios, 
63.005,22 € de Ocupación, 12.974,49 € de 
Conceptos varios y 425.496,78 € de Pro-
moción Económica.
Reclamamos a la Generalitat que pague 
lo que debe, en vez de abrir embajadas o 
falsos ministerios de Asuntos Exteriores; 
se preocupe de pagar lo que es de todos. 
Ese dinero además va destinado a planes 
de ocupación y ayudas sociales. 
Algunos partidos, como por ejemplo Es-
querra Republicana de Catalunya, votó 
en contra y el PSC de Sant Joan Despí se 
abstuvo de apoyar la moción para que la 
Generalitat pague lo que debe, aun así 
fue aprobada.
Es importante destacar que el Gobierno 
del Estado paga cada año a Sant Joan 
Despí más de 7.000.000 €.
Desde el Partido Popular, trabajamos en 
serio por Sant Joan Despí.
 

Mucha foto...

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

Tras los tristes sucesos ocurridos meses 
atrás y que desembocaron en la pérdida 
de Alan y Diego, por todos aquellos ni-
ños que sufren o sean susceptibles de su-
frir Bullying de Sant Joan Despí presenta-
mos en el pasado pleno una moción para 
poner en marcha un protocolo que de-
sarrolle leyes contra el acoso escolar por 
orientación sexual o identidad de género.
Desde estas líneas agradecemos a los 
partidos PSC, SQEP, ICV, CiU y PP que 
votaron favorablemente para que nuestra 
moción fuese aprobada.
Desde C’s trabajamos siempre para con-
seguir una sociedad en que no haya dis-
criminaciones por la libre elección de 
religión, por  raza, por la orientación 
sexual, por género, y por otras tantas li-
bertades individuales que deben ser res-
petadas.
Pels nostres veïns votem favorablement 
una moció on es reclamava a la Generali-
tat els 2,8 milions d’euros que deu al nos-
tre municipi, per tant, als veïns de Sant 
Joan Despí.
La moció va ser presentada pel PP i per 
a alguns aquest va ser el motiu per no 
donar-hi suport. Ens va sorprendre que 
altres partits, i especialment el partit que 
governa en el nostre municipi no se su-
messin a la petició per reclamar els gaire-
bé tres milions d’euros que deu la Gene-
ralitat als nostres ciutadans.
Nosaltres no anteposem sigles a l’hora de 
defensar els legítims interessos del nostre 
municipi i faríem el mateix en el cas que 
el mateix deute fos de l’Administració 
central cap al nostre poble, però hem po-
gut saber que a dia d’avui l’Estat no deu 
ni un cèntim a l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí.
Quedamos a vuestra disposición en nues-
tros canales habituales en redes sociales y 
en el teléfono 617309215 y en el correo 
santjoan.despi@ciudadanos-cs.org

Por Sant Joan Despí

Per ICV-EUiA la participació de la ciutadania 
i la recuperació del Sistema Públic de Salut 
són elements clau que estan inclosos en el 
nostre programa electoral. Treballem i fem 
propostes per fer-ho possible.
Les notícies, protestes i preocupacions sobre 
el funcionament dels nostres ambulatoris 
i l’Hospital Moisès Broggi ens ha portat a 
impulsar el Consell Municipal de Salut  per 
convertir-lo  en un  òrgan  de coordinació de 
la ciutadania, per  millorar la nostra sanitat 
pública  i promoure  la salut en tots les seves 
dimensions: física, psicologia i social. 
Amb les associacions de veïns i altres forces 
politiques  hem elaborat un Manifest per la 
Defensa de la Salut Pública que es va aprovar 
el 2 de desembre de 2015 i del que es va donar 
compte en el ple de mes de gener. Ens pro-
nunciem per un sistema nacional de salut pú-
blic, universal, de qualitat, integral, solidari i 
d’equitat garantida. Defensant la salut com un 
dret constitucional de tota la ciutadania, que 
cal preservar.
Amb l’excusa de la crisi els responsables po-
lítics del govern de l’Estat i de Catalunya han 
realitzat un conjunt de retallades que ens 
està portant al desmantellament del sistema 
públic de salut i a la seva privatització. La sa-
nitat pública representa una oportunitat de 
negoci molt important i els poders públics 
l’estan facilitant, desmantellant l’Estat del Be-
nestar. Totes aquestes mesures suposen la pri-
vatització de  la sanitat i mercantilització de 
la salut.
La seva prioritat en la gestió de la Sanitat 
és l’estalvi econòmic, i no la millora de la sa-
nitat pública, però la nostra atenció, mobi-
lització i denúncia està ajudant a revertir les 
retallades que s’hi apliquen.
ICV-EUiA seguirem treballant conjuntament 
amb  les associacions de veïns,    les marees 
blanques de professionals i persones usuàries, 
i la resta d’actors socials i polítics per posar 
llum i aturar aquesta estratègia de privatitza-
ció i retallades, i provocant un debat públic 
sobre el model de sanitat pública. Volem un 
sistema de salut de qualitat i això es cosa de 
tots i de totes.

En defensa de la 
sanitat pública
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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

CARNAVAL
Les millors imatges d’un Carnaval ple d’alegria, color i participació

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
La festa dels Tres Tombs

el temps

La mort inesperada i prematura de la Mu-
riel Casals ens deixa sense una de les veus i 
personalitats que més ha contribuït decisi-
vament a canviar la història recent d’aquest 
país. 
Des de la seva condició de dona progressis-
ta i des del seu catalanisme profund, va lle-
gir l’evolució del país i va veure que la inde-
pendència era l’única sortida per als anhels 
socials i nacionals pels quals havia lluitat 
sempre. I per això tenia clar sempre que el 
sobiranisme havia de ser transversal per ser 
majoritari i va treballar amb insistència per 
eixamplar-ne les bases. El somriure amb 
què Muriel Casals explicava sempre les co-
ses ajudava a sumar complicitats
Lluitadora per la democràcia, defensora 
dels drets de les persones, compromesa 
amb la llengua i la cultura, amb la cultura 
de la pau i la solidaritat, la Muriel és un re-
ferent ètic a seguir
Va ser decisiva en moments decisius, i molt 
delicats. Quan semblava que tot se n’anava 
en orris, s’alçava la veu serena i positiva, 
enèrgica quan calia, ferma, de la Muriel. 
Sempre va ajudar a desencallar aquells mo-
ments difícils, amb fermesa, intel·ligència i 
noblesa.
Ella i la Carme Forcadell van representar 
l’esperit de mobilització de les entitats civils 
que van vehicular una veu d’una part signi-
ficativa del poble català. I va saber engres-
car la gent, que reclamava que els polítics 
es posessin al costat dels seus anhels. Van 
ajudar a fer que els actors polítics ens po-
séssim a l’alçada de la reclamació històrica.
La Muriel ha deixat moltes petjades en 
aquest país, i molt bones. El millor home-
natge que li podem fer és continuar el camí 
seguint les seves petjades, que ella va deixar 
ben marcades per a nosaltres. Ella ens ha 
ensenyat que, amb la cara més noble de la 
política, es poden assolir tots els objectius.
Gràcies Muriel per la lliçó que ens has do-
nat a tots, en tot.

Gràcies Muriel

El mes de gener ha estat una continuïtat 
del mes anterior: sequera extrema i tem-
peratures molt altes. Ni tan sols l’entrada 
freda puntual de mitjan mes, amb fred 
rigorós un parell o tres de dies, va evitar 
que el mes de l’hivern per excel·lència hagi 
estat molt càlid, el més càlid des del 1996, 
amb una temperatura més pròpia d’un 
mes de març; fins i tot el dia 8 es va batre el 
récord de temperatura màxima en un mes 
de gener, 22,5ºC. El gener del 1996 com a 
mínim va ser molt plujós i va nevar molt a 
cotes altes del Pirineu, però aquesta vegada 
ni això. Per tant, continuem amb la seque-
ra extrema que va iniciar-se a principi de 
novembre, tot i que el dèficit pluviomètric ja 
s’arrossega des del desembre de 2014. 

GENER DE 
2016

Temperatura mitjana: 11,5ºC
Temperatura màxima: 22,5ºC el 
dia 8
Temperatura mínima: 2,1ºC el 
dia 17
Precipitació: 1,5 mm

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)



CAN NEGRE

CASA ROVIRA

CASA SERRA XAUS

TORRE DE LA CREU

TORRE  JUJOL

CAN NEGRE

CASA ROVIRA

CASA SERRA XAUS

TORRE DE LA CREU

TORRE  JUJOL

Una app de lectura 
de codis QR 
et permet
accedir 
a la informació 
de:


